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الأندلسيينتاريخدراسةالمكتفبثكلموجهاطويلةلفترةالعرليالباحثيناهمامظل

بنلكالجعلقةالأندلسيةالمصادرمنعددعلىترفرهمنتيجةبالأندلىالاسلامثولةقيامخلال

بعدباسبأنباالمورصكيينتاريخدراصنالالأوربينالباحثينهنكبرعدداتجهحينفي)1(،الفترة

التىالمناطقارثيفاتخلالومنالتقق،عا2وثائقخلالمنتاريخهمفدرسواكرناطة،سقوط

موضوعأالمورصكيينموضوعواعتبروا)2(،المعاصرةالمصادرخلالمنوكذاباسبانيا،فصااستوا

المورسكيةالدراصاتتنوعتأنذلكنتيجةمنوكاناسلاصبا،موضوعايكونأنقبلمسيحيأأورويا

المقابلالجانبوفي)ر(.العامالتخصصدأخلجزئهتخصصاتممهانجدأصجنادرجةالىالأوربية()

علىالعاطفيةالاثأرةعناليهايئطرقالتيالمواضيعتسمولا-الحالاتأغلبفي-العردالباحثأننجد

وسياسيا،حضارياالمأصاةهذهأبحاددراسةثونالاصلامىالعردبألتاريخلحقت"ماساة،أنهااعتبار

خاصةالمورسكيون،اصتقربهاالتيالمنأطقصعيدعلىاونفه،الاصبافيالمجتمعصعيدعلىصواء

)1(

)2(

)ر(

اررراصاتبامورتمااذاجدائيلةولبههاالاضرةالواتزتظهربدأتاييالدراساتبعنرفان!ني

غرناطة.صنوطتجلىمالقزمحتاتدالاخرى

الدراسة.هذ.آخرزوالم!إجعالمصادرفهر3-انظر

I.رفيارطرتييالباحئةأحت .M Ravillardاطروحا:أنظر(.ودراسات)مصادرعرانا0002!ك!ر

9791,,Bibliouraphiecommentbe des Morisques, Universit6 'd ALGER

ابحتدةالمورسكيةالمدراطتالاولاعالمياالمؤتمرأعصالخلالبرضو?تهذاعلىتعرفانيمكن-

81918391Les()رويوزبمونجولى morisques et leurs temps, PARIS

8391()ضترتجوتالجمقدائارالمؤتمراعحالخلالمنوكذا

28491,Religion, Identite at sources Documentaires sur les Morisques Andalous, TUNIS
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اييالتصةالجاةلابرازمتواضعةمساهمةاليومبانقومالتيالدراسةوهذهالعرلمط).(.المغربمنطقة

هذهالىأفواجاأفواجايهاجرونوجعلتههبها،الاسلامثولةنهاكةبعدبلادهمفيالأندليونعاشها

متكاملةصوزهاخذعلىدراضها،ئمتمتىتاعد،معيةنفطالىالانتاهولاثارةالمفرية،العحوة

ثانيا.اسرفىاالمفربأمطارويانرأولا،الأتصىبالمنربالأندلياطوجود

نافروتانجل)4(

بداتالدراطت

ثلا:

.Espagne.

للجزابالةامأ

-ئلا-انظر

hreb (Bilan at

نانلاحظ-ثلا-توت-ففياعريي،االمغربيلدانالججزةاررراساتباتعلقيخما

انظربتو--.بالمورعحتبالأهمامتحلقفيماملحوظاثاطاالاخيرةاصنواتازتعرف

.M de Epalza at .R Petit, Etudes sur les moriscos Andalous on TUNISIE

M.ا de Epalza et autres, bibliographie Tunisienne concernant 'I Histoire de

.S.Zbiss et autres, Etudes sur les Morisques Andalous

بداكتها.فيالاخاثاتزالذائر

:.M.de Epalza, bibliographie AlgArienne concernant 'I Histoire de 'I Espagne

M.!هـ7 Boughanmi et autr. es Recherches sur les Moriscos - Andalous au

26-21..perspectives)in .R .H,.M Jenvier, ,9791 °n .14-13 PP

http://kotob.has.it



الأجنيةوفهاومنربية(،)أندلسيةالمريةمنها،متنوعةمصادرعلىالدراسةهذهاعتمدت

وانجليزية(.وفرنية)اسبانية

أندلحة:مصادر-أ

:نمر)،(بخيملوكأنجارفيالعصر،نجذة

معاصراكانوتد،غرناطةسقوطالىأدتالتيالأحداثعلهذاكتابهفيالمجهولالمؤف!كز

اضطرمماعيا،وجدوهاقىوالأوضاعالمنربالىالأندلس!ييننزوحمراحلبوصفويتعيزلها.

الأندلسيينعلىيفرضونهاالاسبانأصبحالتيوالروطالاندلى،الىالرجوعالىمنهمالمديد

مثلا--مالقةفأهلالأندلسيرن،الاانتقلاليللأماكنبتعرضهكذلكيتمبز!الحائدين.

وهكذا...تطوانالىوبسطةرندةوأهل،طنجةالىالخفراءالجزيرةوأهلبأدس،جزيرةالىخرجوا

:)،(ال!بةخ!آباءفيابب!بة،الأنوار

فصول،ثمانيةعلىمشتملا11635هـ/4401عامالكتابهذاالرفيععدبنمحمد.أئف

انطلائأباسبانيا،المورسكيونيميثهاكانالتيللظروف!اتعرض(931/363)صتجاتمةوذيله

ثوروكذاابعادهلأبحدبفرنساهؤلاءيعث!هاأصبحالتىالظروفالىتعرض؟،الخاصةتجربتهمن

خاصة.بصفةبتونسوضعيتهمالىالاخيرفيوتعرض.انقاذهمفيالعمانيين

:)7(بالمدافعللمجاهدينوابافع،الز

المدفعية،فنفيوهو1632سنةبتونىالاسبانبةبأللغةأصلاالكتابهذاغانمابراهيمألف

وخاتمة.بابأ،وخمين،مقدمةهنالكتابويتكون.1638صنةالحجرىتاسمبنأحمدبت!ريبهوتام

)و(

)كاا

)7(

ضنك،ا177عددبالرلاطخ.ع.مخطوطةوفه،الينالفريدبتحيق0491صةبالرائقطع

.مجموع

ك.1238عددبالرلاطخ.ع.مخطوطة

ضة،الرابعالمددايونة،الجامعةعوياتبمجلةوخاتمهالكتابهذامقدمةايركيالمجدجدلروقد

6.وص؟2-صتون!الىالاخ!هالأندقيالهجرةعنوثائق:مقالهضمن،6191

اللتآداب!ارغ!لدان،جرجىانظر.بالقاهرةالمصريةالكتبوداروف!ناوالجزائربالمفربمتحددةنخه

تحتمكتولةظهر،فيسافهيج،87عددبالرلاطخ.ع.نخةهىنخهوأهمرو،9:،العرية،

بقلمالمكتوبةبالحاتمةايضاتقردوهى،والتصحيحبالالحاقهواشهافيخطهيوجدالذيلغهالمعرباضراف

الخة.هذ.نعتمدوصفنفهالصرب

نخةعلاعتماداانحطوطمقدمةالايهرالالفمقالهنيلرانلهجقالركىالمجيدعدانالىولير

سابقا.ذلكذكزلا؟الخاتمةمنخاليةوهى64-67()ص7014،عددبتون!القويةالميهة
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وا!كا،ا!بانيابينالجرةاإصفاؤباسبانيا،حياتهعنمعلوماتالمقدمةفياثولفيعطى

واستقراؤابانيامنخروجهذلكبعدكايهرثمالأسبان،للمدفعيينالأسفارهذهأثاءونحالطه

فيالمدفعيةبفنيتعلقمااستعراضالىذلكبعدو!نتقلهناكالبحرىللجهادوممارستهبتوض،

بابأ.خمسين

-)255خاتمهالمعربوضعوقد 245 gyp)شايعيثنكانالتيالظروفالى!اتعرض

استقرارهالىوكذاالمنربالىالهجرةمنوئمكنه،الخاصةتجربئمنانطلاقاباسبانياالمورصكيون

فرنسامنكلالىصفارتهوالىذلشبعدوابخيهريدانالسلطانلدىبالترجمةواشتغالهنز،بمرا

وهولندا.

:.(ال!فدبغالقومعلالدقناصر-

ضيخمنبطب1637هـا4701عامبالفاهرةهذامولفهالحجرى3قابنأحمدكتب

هذأوقعالأجاب!ه(.لقاءالىالشهابرحلة:دكتابهمختصروهوالأجهورىعلىبمصرالمالكية

خلالمنيحانونهكانواومابأسبانيا،المورسكيينظروفالىخلالهاتعرضبابأ،عشرثلاثةفيالختصر

المنصور،زمنمرأكث!مدكنةالىالوصولمنتمكنهالىوكذاوأسبأبه،الطردمرأروالىالثخصية،تجربته

نفسه.وبألمنرببلومصر،وهرلندأفرنامنكلالىسفارتهوالى،زيدانابنهلدىبالترجةوا!ثحاله

مصببية:ممادو-صب

:ها(عاجزولمالنمارىوطنهعل!لبمنأح!مبيانفياياجر،اشى-

قليل،بوقتغرناطةسقرطمبلأند،098/1484عامالفتوىهذهالونثريىأحمديهب

الىالرجوعفيرغبمعنفحبرواترقهلالمأوضاعهلكنالمننربالىهاجرواأندلسينشأنفيوهى

الأصلى.وطنهم

بومتغرناطةسقوطبعدأني11(،)5914هـ/109سنةثأنيةفتوىالونشزيىحرروقد

ألاسبانية.اللطاتلدىالمسلمينالأندلسيينباسميتكلمهناك،البقاءأرادأندلىثأنفيةصو،

التأننفسفيالمنرلوندبوجمعةبنلأحمدأخرىفتوىمعالؤلثزيىفتوىنقارنأنوكلكن

4015)12(.هـ/159سنة

)8(

)9(

)15(

(2)1

"5

.5101e./1641عامتجونىكنبما،المؤلف!فظوهوت،1634عددبالقاهزالمصر!ةالكتبدارنحطوط

.)83791(بتحقيقهقفاوتد

مفغوثاليومالرحلةهذهتعتبر

الدفى.ناصركنابمقدمةفيلهاوصفاانظر

الدراماتممهدبمجدة(،83-59)ورقة1758رممالا!وطالمخعلرطعنالفترىهذهمون!حينلر

.191-912ىع،21ا!دد،5791اطاص،المجدبمدول،الامة

911.13-23:يالمعار،لوجدوهي

عندافظرهاتملد"نخها

94..risquesat lour temps, Pك!اولLeila Sabbagh, Is religion des morisques. in

342-344.ص،الاندلىن!ةكابهفيعاناللهجدعمدثرالذىاينصنحمديصوف
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المفا:ناهل-

اتهاءبعدالأندل!توادحقفيالذهبىالمنصورأحمدبهقامماالىالفتالىالعزيزعبدتعرض

واتصالهمالمغربالىوانتقالهمبألأندلى،هولاءحياةنصااستعرضمناسبةوكانت،الخازنوادندمعركة

أمطوله،تقو!ةعلىالمنصوراصرارباقهلنلاحظ!)را(.الغالباللةعبدمنانطلامأبسلاطينه

الاسبان.لمواجهةللأندليينالمأعداتكافةلتقديم

:يععدية)هـا(رسائل-

داخلللأندلنالمساعداتيقديمأسطولهتقويةعلىاذصورعزمالرصائلهذهفينجد

استخداملأنانجليزيةاقتراحاتعدةوجودالرصائلهذهمنيفهمكانفسها.وبالأندلسالمنربما

الاقتراحلهذاالمنصورورفضالاصبان،ضدحربهمفيالانجليزجانبالىبألمغربالموجردينالأندليين

وعدوبالمقابلالحمل،هذالمثليكفونلاقلةلأنهمعيمللانقضاضفرصةالاصبانيتهزهاأننحافة

بحدهم.وما391)صدارهمعقرفيالاصبانلنزوالجهادلاعلانالكاملبألاستعداد

العدية:الدولةتارغ-

68؟ا،صنةبغرناطةثوز-)بانبالأندلسيينالغالباللهعبدعلاقةالىالمجهولالمؤلفتعرض

.93(-ر7)صالمفربالىتهجوهمحولمعهمتفاهمهركذاالأ!،هذافيالاجانمعوعلاقته

المامونأليئمحمدأخيهمعصراعهفيزيدانجانبالىالأندلسيينمنعدداضتراكعنتحدث!

(.69)صبمساعدتهبثورةالقاموامتراحهمباسبانيا،بألاندلسيينالأخرهذاعلامةوالى(،39)ص!

:اعمازبجالابوازلمنعلطوتفتفيماانحايئالجواهر-

ص)الجهادنوازاصباب!الأندليينبموضوعلملقتأوندعدةالزياقيالعزيزعبدجع

القصبةفيالأندليينبينالحاصلالزاعضأنفيالفاسيالعررلمحمدفتوىما274(،-922

تاضىالسكتافطالرحمنعبدبنعيىمهدىلالمطأخرىرفتوىبحدها(،ومأ236)ص!والىباط

.242(-241)صالعياضيوالمجاهدبالرباطالأندلسيينبينالزاعحولبمراكثن،الجماعة

:اطا!ىالقرنملوكبانجاراطاد!ترت-

لينAالأبينقائمةكانتالتيالعلامةنوعيةتخصاشاراتعدةالأفرانيمحمدأورد

العياضيتمكنوالى!لط!يخيه!مابينالعلامةهذهتوترالىأدتاييالأسبابالىأولاتعرض)ذوالحياضى،

الأندلستيناصتجادالىوكذامقاتلتهلاضأنفيعاضربنالواحدعبدللامامقوىعلىالحصولمن

.027(،264،267رص)اررلاثبتبا

.91-22ص،ناهل()را

كل!فهاالر!ثللهذهتحددةنحطوطاتناكانك!4؟91،عنةبتطوانالرصائلهذ.كنرتاللهجدلر()14

المنثر:.عنالزكاداتمن

.ك278عددبال!ططخ.ع.نخةوهياحداهاعلاعتصدناومد
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الميادكنقنحتلفةأثوارالعبتالتيالأندلسيةالثخصياتمنعدداالتراجمكتبوتور

والأجماعية.العلمية

الأل!احليممغامحاش!ومرآااطجالىودزابائر،ثوحة:الكتبهذهبينمننأيهر

جميعا:ينهمامن!مبزانمصدر!هناكانكص..اكيىونثرانتثر،منوصفوة

:(353-051:)4الرطبالأندلس!صنهن،الطبنفج-

الكب!رالأندل!بأديبللتعر!ف9162/-301هـسنةالكتابهذاالمقرىأحمدألف

تعرضفقدالأندلى.التاريخفص!لبمضليعرضمنأسبةبذلكفكانت،الحطيببنالدينلان

والىفاس،مدينةواستيطانهأهلهمعالمفربالىاللهعبدأ!يالأصرانتقالوالىكرناطة،سقوطالى

:المسماةالوطاسىالثخالىالغرناطيالأم!ررصالةأور؟ألادريسية.بالمدينةهناكوضعيتهم

الثوراتألىالأخوفيوتعرضفا!يهـ.سلطانالامامالمولىألىالتوبلفي،الأنفاسالعاطر"الروض

وخروجهه1701سنةالطردفرأرصدرانالىسقوطهابعدغرناطةعرتاالتىالتىالمتلاحقة

الىوكذاالجيق،فيزيدانالسلطانطرفمناستخدامهموالىوسلا،وتطوانفاسالىالأندليين

العمرافي.ولاطهم،البحرىجهادهم

:الفرد)،1(الجوهرهذاايهاتمىهنالىالورفىرياض-

وزلبه،وأسرتهبأبيهللتعريفالكتابهذا(1273/7185)تالحاجابنالطالبمحمدأفف

المغربماالىالأندلعىمنأسلافهانتقالعنبالحديثمصاالرابعالبابخصومدأبوابماخمسةعلى

أفرادلعبهاالتىالأدواووالىوبمده،غرناطةسقوطقبلالأندليونعأناهمانصااستعرضمناسبةوكانت

بالمضب.الأسرةهذه

مثل:بالمغربطالأندليينموضوعتهمالتيالاضاراتمنالحديدالرحلاتبيهبتردكا

:(الأول)الجزءا!ماوعف-

اشارأتعدةفيهأوروقد2615cهـ/339سنةهذاكتابهالوزانمحمدبناحصنألف

المنطقةزارانهخاصة،تطوانمجاهدوبهيقومما-مثلا-وصف)ذبالمغرلباالأندلس!يةالجاليةألى

يشتغلونكانواالذينالأندليينمنعددأخرىجهةمنأضار؟المنظرى،الحسنأ!حفيدعهدفي

المدافع.خاصة،الأسلحةصنعميدانفيياهمكانبعضهمانبل،الحرفومختلفبالتجارة

ك.2313عددبالرصاط.خ.عنحكلط()15

-ع---كا.ء..-ةنج!"
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طو)ءا،:د!كالورو،-رحلة

المولىالسلعلىنئنبمامراسبانياالىالرحلةبهذهيلأندلصيالضافيالوهابعبدبنمحمدمام

بقاياحولارتاماته!اسجلومد.0916هـ/2011عامالمافيكرلوصالملكالىموفدأاحماعيل

ايحرفقورنجمبالملمينترحيبموالىيحتلونها،كانواالتىالجاصبالىوتعرضهناكالأندلسيين

الأندليونبهايتقركانالتيالمنأطقبعضأصابالذىالخرالييسجلأننتهلم!الاسلام،على

اصبانيا،منالأندلسيينطردالىالثارتبفليبأدتالتيالأصبابالىالأخ!فيوأضار.طردهمقبل

الحود.ضدخاصةبهتقومالتفتثىمحاآتزالماالذىالدوروالى

اضقرتالتىالمدنبالخصوصهناويهنابها،للتعر!فلمدنهمتواريخالمغاربةبمضخصمىومد

ترحمهاالتيالحضاريةوالآثار،بالمدينةالأندليةالجاليةتاريخيستعرصنون)ذ،مهمةأندلسيةجالياتبها

)17(.تقلدهاكانتالساذأصبوكذابها،

كتبفيذكرالهانجدلااييالأندليةالمائلاتهنعددأعاءأحياناالحبسيةبالحوالاتوترد

)15(.أندلسيةأحماءتحملايىوالاجماعيةالدييةالموصساتمنعددبهائركاالصروفة،التراجم

اصان!ة:مصاثر-ج

استعراصنىفيتوسعتمافب!قدراصبانيا،خارجبالمورثنييزعنايتاالاسبانيةالمصادرتوللم

خارجوههتماماعهمالحديثتهصا-نجدهامابقدرمنا،خروجهمحينالىاسبابياداخلظروفهم

للتعريفالفتاتيالممادر-الحالبطيمةهذامنونتثي.عابرةاضاراتالمحمتضأواسبانيا

دورالىأضار)ذاطجزاثر،بألبةهـ!ول"!(04هأيدومثلفرنصيتاكألمناطقمنبمنطقةأسأسصا

اثافي()الجزءافييقاكتابهفيأضار)ذللمغربمابالبةكرتجالومارمول.بالمنطقةالجهادىالأندلسيين

)16(

)17(

(8)1

9()1

الص-منضطتطوعلةفقراتناكانغيراقيفيالفريدتجحقيق،0491صةبالعرائقالرحلةهذهلجت

اكملى.لانها91132عددبالرلاطخ.ح.نخةالرجفاوقدالمبرع.

بوجندار،لمحصدوالاعاطالئحومقلىهةالفيف،تارغ:الرلاطلمديخةبابةالحصوصعلىفانأيهر

الو!ي.اللهابدالتحدj6وتارغ،الاتلمحمدالمهروموقديخة،لمحمدالانجاطوجمال!

وزهرةالفاحمي،الرحمانفبدالمعرىظسو!ودات،القاضىبنلاحمدالاتجاسجذوة:7لفاسبالنةونثر

صدة.+تاللامابدالأياسوازالةالكتار،لمحمدالانناسوملوةاليهار،هاضمالبه!رلبدالآس

.داولمحمدتطوافيوثارغالرهور،لاحمدالراوفىعمدةنذبهريطوانوبالنة

الحزانةنفسيخلمويكروا"عدداسياطباح.ع.عغطرط:الآيةالجهالحوالاتث!كربابه3؟للمول

.152عدداصلاطباح.ع.فيلهويكروعددبالرصاطخ.ح.نحطو!:للاوبابة

؟؟ا.113،114،اعدادالميكرويخلى()علىبال!صاطخ.ع.نحطوطات:لفاسوبانة

,historiageneral de ArgelهـTopografla
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،المدنمنعددفيلايهرهمتعرضكاالفالب.اللهعبدعهدفيالعدىالجيشفيالأندلسيينالى

مدينةقالمرأةلباسبينممارنالأثوابطتجارةكلارسونكانواهؤلاءمنعدداانكرلفاسفبالنسبة

المدينة،علىلأندلىالمعمارىالمابعماضفاءقهؤلاءثورالىأضاركابنرناطة،المرأةولباسفاس

.الرىتقنياتفيمساهمتمالىوكذا

عملياتمنبه!ومون-كلنواوما،المدينةالىالأندلسيينمدومالىأشار:لتطوانوبالنبة

هولاء.لدتدكانالذىالضخمالأسرتدعددوالىالاصبانيةالواحلعلىجهادية

اللهعبدعهدفيبهاالأندلسيةالجاليةأفرادمنعدداستقرارالىأضار:لمراكثىوبالشبة

علمم.الأر!يتوزحبعدالغالب

Medinaصدوفاهدنامراصلات- Sidoniaاليلاط)03(.مصبةأندلسمىبمأنالرابعفليبمع

وهي1641،و16اوبينالمترلوحةالفترةبالخصوصىتهموثيقةو6المراسلاتهذهتضم

وأالداخليةالياسيةالقوىمغسواءخاصةعلاقاتفيدخلوااذ،القصبةلأندلسىبالنسبةحاحمة

بالعياضندالأندليينعلاقةعلىالضوءمنمزيداتلقيالداخلالمستوندفعلى،الأوربيةالدولمع

كانالذىوالدوربالاسبان،هؤلاءلعلاقةبوضوحتعرضالخارجيالمستوتدوعلوالسعدين،

منم.ينتغصونهالأندليون

فرنعة:مصادر-د

افريقيأ)21(.ثهالالىفرنسامنالمورسكيينانتقالحولوثائق

حقهمفيالصادمنوالقراراتبفرنا،المورسكييناستقراربظروفسبالخصوصىالوثاثقهذرتعلق

وكذاا!ميا،كالالىهؤلاءانتقالوظروفبها،يتقرونكانوااييالفرنسيةالمناطقحكامطرفمن

و!دارهاونب،سلبمن-الانتقالهذاأثناء-للمورمكيينومعلماالفرنيةالمحاآتتبع

ذلك.فيأحكامها

02Xبالم!إسلاتهذ.توجد:

،(carde Berrameda (Cddiz!نا+مcio ducal an!هArchives del Pa

صن!س.لارضيف:ابا!و!وجد

G.يو!وكوزالبعىكروعوسرهايقد .G Bustoل!*كملاحق:

463.355.uzado Rabat... PP!ماهمه!،؟ي!قاهههأ

Agdeأكد!ولوز،51+دا،،ولويخل،،Beziersمزى:الالةللصدناللدتكالارضناتالؤللألقهنهتوجد(21

كملاحقكر!اكلوىل!ها!ديا!ص،الفرنةالخارجيةوزاؤيارضفاتوكذام!""!م!،3ومونجولئ

اتلى:A44لرط

187-98.LePassage des Morisques on Languedoc, tMse indite, Montpellier,,0791 PP
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:barba 5 at ses Corsairesا!Histoire do-

ص)والقصبةبالرباروالبحرىالجهادعنللحديثهذاكنابههنمسصا+!هدانالأبخصمى

يعدوانتقلوتغصهم،الفصبة،ماثةوعن،وسفنهالمدكنة،ميناءعنأولاخحدث(،802-226

أصرهع!!عنوكذاكؤرثية،اللرلمععقلوهاالتىولأتفامياتجهادهلاعنللحديثذلك

.926-272()صتفلوانمجاهدىعنللحديثآخرمماخصص

:ى2الملرلين!ابشوزالن!الممادرهـ-

كاولأصى.البحرمهالجهاد:أصاصيتينبقضيينبالخصوصتتحلقمتعدثةوثائقبهاتوجد

وامكانيةلأندليينىوضعيةعنبالمنرليالمقمينالأوركيينبحضبها!حثكانتقاطرعدةبهاتوجد

ذيك.أوالط!فيهذالماعاشغلالهم

فينا.ابخفنة،الاراضيانجيرا،:ا!ولالللة()22
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للدراصاتفبالنبةلالمفرب.الأندليينموضوعتناولتوأوربيةمغربيةدراصاتعدقهناك

تحدثفقدتناولتها.ألنيالقضاياعنالحديثاطارفيبهماهتتدرأساتوجودالىأولانشرالمنرية

2(.ولدلائيين)باعلاقماطارفيعنهم-ثلا-حجيمحمد

العياضى)24(.مععلامتهمخلالمنموضوعهمالشاذلمطاللطيفعبدتناولكا

قضيةتهمالتيالجوانبمنجانباتناولتمقالاتصكلفيالدراصاتمنآ!حرنوعوهنأك

ثل:بالمفربالأندلسيين

:والقرمة)،2(.المغرييةالبح!بة-

هؤلاءوعلامةسلامجاهديعنللحديثهذامقالههنمسمااللهعبدبنالعزيزعبدخصص

الأبيضبالبحرالأوربيةالقرصنةعنالحديثفياصتغرقمالمقالجللكنوباوربا.،المجاورةبالقباثل

الوسطى.القرونخلالالمتوسط

:)،2(رقراقأيىممبفيالحضارمميالتطور-

أسنبمصبالأندليينعنللحديثهذامقالهمنفماأيضاخصصوقدالأبقللكاتب

للجهادصممماوكذااللديوان(،وتأصيهم،المنطقةالىالأندل!نوصرلعنفتحدثرمرامس،

بالياضى.وعلامنهمالبحري،

:)7!(ال!عديالمفربفيترييةظاهرة-

التربة،عملهفيبالمفربالأندلسيةالجاليةمساهمةالىالمقالهذافياذوفيمحمدتعرض

درتالمعلمالحجركلهقاسمبنأحمدالغسافطقاصمأر:أندلسيةضخصياتثلاثالىفتعرض!

الأندلى.

:بالمفرب)!2(الأندليةالموممىتارغ-

الىوكذابالمفربالأندليةالموصيقىأنواعالىالمقالبدايةفيأضارومد،الكاتبلنند!

.النبوىالمدتماست!خدامها

.175-167صالد!ة،المإت)23(

.158-146صالماثة،اكلكة)24(

71عى-ووص5891-9591(،والرابعاالاكالحددانلطوان،بمجلةمتال)؟2(

وا8-وو،الرابحةالة77961نرنبرالحاشر،الحدد،انهلبمبلةمقال)26(

.74-19ص،6791!ناكلالعاضزالةاالاك،الحلداس،دعوةبمجلةمقال()27

147-177.ص96961دجنبرناكلالادصة،النة615و14ثنىعدد،الطميالحثبمجلةضال)28(
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:هـ2()الهجرىعثرالحادىالقرنفيالبحريةالمقاومة-

بتطوانالأندلسيونكلارصهكانالذىالبحرىالجهادالىالدراصةهذهفيحركاتابراهيمتعرض

البحرىالجهادعنالحدثتجاوزلكنهالعيأضىالمجاهدومعالأوفيلة،بالدولهولاءعلامةوألىوصلا،

والامتصاد!ة.والاجتاعيةالعلميةالنشاطاتمختلففيهولاءمساهمةعنالحديثألى

مثل:،أوربيةدراساتوهناك

:de Rabat jusqu' au Protectorat7أاهـاLa-

لاأنهمرغم،والقصبةالرباطأندلسىعندراسةأهم.لأ!حاهـاكاكىجاكدراسةتعتبر

المدينة.تاريخحلقاتمنحلقةالاتلكلدراستهبالنسبةيكلون

علىيحنونس2(81-902:)1بالقصبةللأندلسيينخصمهالذىالقسمأننجدوهكذا

الآتية:العناصر

تاسيسهموكذا،زيدانالسلطانعلىوثورتهم،المدينةالىوالأندلسيينالهورنانشوصول-

.رقراقأيطلجمهورية

فيالعياثبطوتدخلاتوالهورنأتثيينالأندلسيينبينالنزاعفماودرس:الداخليةالنزاعات-

الدلائيين.نفوذتحتالمدبنةوقوعوكذأذلك،

بالمنطقة.الجرىالجهاد-

باوربا.هول!علامة-

بالمدينة.الأندلسيةالآثاربدراسةعملهوخغ

:La Republica Andaluza de Rabat an el Siglo XVII-

5.5بوسوطوكوزالبيسكييرموت!تم Bust.لأوضاعفيهاتعرض،فصولثمانيةإلىهاتهدراسته.قأ

إستقرإرإلىوكذأ،الفترةهذهفيالمغربأوضاوإىتثا،صردهمغايةإلىبإسبانياالمورسكيين

بأرلعةدراسنهوخغ،الأوروبيةوبالدولبالمغارلةرقرأقألمطجمهوريةعلامةوإلى،بالقصبةالهورناتشيين

عامة.بصفةرمرأفأدمنطقةوأندنسيىالهورناتي!تتهممختلفةبموأضعتتعلقملاحق

-ط39حمه،5أس!32ء4!1،5:

بالحدثفهاالثامطالفصلخصومد،فصولتسعةالىكتابه".Coindreauكواندروروجبطقسم

بالمنطقة،اسعقرارهموعناسبانيأ،منالمورسكيينطرعنفتحدث،رقراقأدبمصبالأندليينعن

113-118.ص7391،هارسوا،النةاثامن،العدداطقدعوةبمجلةمقال92()
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عنالفصولباتيزوتحدث.الأطرافبباقيعلاممعلىوكذارمراق،ألىلجمهوريةتأسيهموعن

وميادينها.الجهاديةالعملياتتنظيمعنوكذأ،بنائهوأوراشوقأدته،اللاوىالأسظول

:Musulmans Andalous et judeo - Espagnoles-

I.قم .D Abbouباسباني،إلدم!تعنالأولألصابفيتحدث.أبوابثلاثةالىكتابه

وتبعاالثاك.البابنيالهودعنبالحديثذلكوخغباصبانيا،الهودعنالثافيألابفيومحدث

المتقرينالأندلسيينالمحودعلأصاساانصبتدراستهقإنلكتابهالمزلفخطهالذىاطهدف

هن89الى7و)صبالمنربالمستقرينالمسلينللأندلسيينمليلةصفحاتألايخصمروم،معربب

فيالأواللوتأثر،والمغاربةالأندلسيينبينالاجقاعيةالفروقالى!اأضارومدصفحة(.432أصل

.بالمغربوالامتصاديةوالعلمبةالاجماعيةالحياةأوجهمختلف

Losأ"rica'30)ة Moriscos Espanoles Emigrados al Norte de-

Juanرومابنيلاخواندرس Penella Romaثطالالىالمبررسكيينانتقالالأطروخةهذهفي

نظرةبأعطاءتلكدراصتهوضفع،العدوةالىانتقالهمظروفثمأولا،با!بانياأوضاعهمدرسإذافريقيا،

توزيعرالى،الغربالىباستمرارينتقلونالأندلسيونكانكبفالعدؤلين،بينالتأريخيةالعلاقاتعن.

تونس.واندليمالمغربأندليىبينالمرجودةالفروقيوضحأنحاولكابه،هولاء

Leا!ا،313:ا Maroc 'd autrefois, les Corsaires de-

المجاهدين،عملياتتهيلفيودورهسلا،يناءعننظرةأولا.هـ54!؟م؟5!3دوكاصترأعطى

المجاهديناصتقرارتطورعنالحديثالىذللثبعدوانتقلىوطرابل!،وتون!الجزأهلربمواقاياهمقارنا

عنتحدث؟بألخطقة،الأندليمنعليهساراتىاأيظ!وعن،رقراقأدبمصبالأندليين

نرالجصادتعاوعن،الجمارصنوحقوقالغناغمنعليهتحصلماخلالمنرقراقألىجمهوريةمداخيل

تاقضهما.رغموالتجارةالبحرى

entre les morosque de la Casba de Rabat et le roi 'd espagne en؟؟!مأ،Projet de-

631ا32!)

بينمعاهدةعمثروالفرنس!ية()الىوترحمةبنضرالمقالهذافي.قأكولانجورجقام

اسسماجامقابل"نصصبةتسليرالثافطعلالأواثلفيويقترح،الرابعفيلباسبأنياوملكالقصبةأندلس

باسبانيا.الأصلىهوطنهمهورناتضوسالىبالعودةلهه

()03

()31

)؟3(

18

.7191)باجانيا(لرضلونة،جاممةنررة،غيرجامحيةاتبا

791.وصةعاوجزاملخصاالجامحةنضحلرتومد

:محابضمنوترتاعرنية،أالىفقراتهابمضترجمت!

.263-2585 Moriscos Andalous en Tunisie. PP. 88-77 et PPهـاEtudes sur-

3091.,inRevue des deux modes,15 Wrier

25-17.,5591.PP111ءin Hesp. tome X
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-LosAndalusids en el Ejercito SaAdi1331-
الجبقفيالأندلسيينلدورالمقالهذافيM..قأArenalارنالكارسباهرصيدي!تعرضت

،الخازنوادىمعركةبمدمباضؤالمنصورعلىتآهرواالذينالأندلسيينأغادةادورخاصةاصسعدى،أ

الخليفةطرفمنتصفيتهمكأيةألىاسبانيامنانتقالهممنذحدةعلىقاثدكلتاريخفاستعرضت

ؤاوفيلة.عربيةمصادرعلىذلكفيمعتمدةالسعدى،

)34(:Morocco and Moroccan Pirates during the seventeenth century-

،بالمغربالبحرىالجهادلظاهرةيعرضانالمقالهذافيواينرجوومالأهريكىالباحثحأول

وهكذاوالخارجى.الداخلىالصعيدينعلىنتائجهاوكذاانتشارهأ،ومراحلاصبابهاعلىبالتركيزلكو

أ!طبمنطقةالمحليةالئروطوالىعثر،السابعالقرنمنالأولالنصفزالمنربلأوضاعأولاتعرضفقد

عملياتغدتالتىالحواملاستعراضالىذلكبعدلينتقلباصبانيا،المورسكيينطروال،رقراق

وسلا.الرباطبينالملحالنزاعالىيتعرضانالاخصفييفتهولمالبحر!ى،الجهاد

:)35(Presencia de los Moriscos en Tetuan y Xauen-

بكلالأندلسيينلاستقرارهذابحثهفي-الأيهرالسالف-بوسطوكوزالبي!كرومرشرض

الحيأةزوتأثيرهمبهما،الأندلسيةالآثارالىوكذا،المدينتينتوسيعقومسامنموالاونتطوانمن

يلحيقالملكنه،تطوانبمدينةالأندلسيةالعائلاتهنعددابألمناسبةأستعرضاذباأنطقة،الاجتاعية

.الموضوعبهذاالمتملقةالوئأئقنقصعلى

:Moriscos en relacion con Marruecos18315!م!هDocumentacion-

R.كركلويخلروثولفوحاول Gil Crimeuهنلمجموعةهاتهاليبليوغرأفيةدراستهفي!عرضأن

(3)و

)34(

)35(

)36(

.202-916.in،1 revista al- quantara, vol,,.V fac.1 y,2 Madrid,,8491 PP

العددان،العلميالبحثبمجلةونحرتايازى،الهادىوعدالصكرىطارقا!بزهاايىايربةعلاغمدنا

مدظة:13_36ص،16،9791النة"2-03،

:يغواندكوراةاطروحةال!ببنى

.Fitna"هeء Corsairs, and diplomacy : Morocco and the Maritime states of Western Eur

Columbia,3016-1672.,5187691.ء University

religion, Identit6 at Sources:داهـم.InActes du II symposium International du .C .I .EM
374-361.:1,documentairessur les Morisques Andalous

in Actes du 11 symposium International du .C .I .E .M sur : Religion. Identitd et Sources

935.934.:1.documentairessur les Morisques Andalous, PP
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كامصدرا9عددهابلطنوقدبالمنربالأندليينموضوعبعبدأوقريبمنتهمالتىوالمراجعالمصادر

الآقي:الشكلعلىمصنفةومرجحا

اسبانياومرجحارامصد35

فرن!يا.ومرجحامصدرا23

عربية.مصادر؟

انجليزية.دراساتر

اطالية.لراساتر

الآتيتين:الملاحظتيننبدىوالمراجعالمصادرهذهنوعيةحيثوهن

منها.العرسنالجانبخاصةالأصاسية،المصادرمنللعديدالكاتباغفال:أولا

(بالمغربالأندلسببنلموضوعاعقادهأمستوىالىترقىلاومراجعلمصادراثوف!أشأر:ثانبا

.عابرةأضاراتالالهتضرلافهي

173&Necesidadde Unos Estudios Dobre los Moriscos en Marruecos-

حتىبالمغربماالأندلسيينحنبلبدراساتالقيامضرورننعلىفيهأكدومد،الكاتبلنفى

الأندليةالآثارانخاصةالأخض،الخمةالقرونفيواصبانياللمغربالحضارىالتاريخفهميتسنبن

هذأ.يومناالىماثلةزالت

.)38(Una Republica Andaluza en el Notre de Africa-

A.أ7أوزثثومنكزاونطونيوأوضح .D Ortصبغةيكتىبالمغربالأندلس!تاستقرأران

نيباماتالتيالأثوارواستعرضرمراق،أفىبمصبمستقلةجمهوريةانتصابفيتمئك،خاصة

الذىالهورناتشيينمروعوالى،الأوربيةوبالقواتبالمغاربةعلاقاتهاالىتعرض؟الماديغمختلف

أندلسبينذللطبعدومارنباسبانيا،4هورناثوسقريتهمالىالرجرعبثأنالرابعفليبعلىعرض

وتونس.الجزأئرمنكلوأندلسسالمغرب

)37(

)38(

)93(

02

:9113،381(Los Moriscos de Hornachos Corsarios de-

Andres*هـم،5بولزسانشيىأندرشالاسبافيالباحثحاول sanchezنأالدراسةهذهفي

-256251.inEtudes sur les Morisques Andalous, fasci..3 Tunis.8391 PP

.62-57,7691.pp4!؟تاه,°Annee, N81هـم,inHistoria,16 Madrid

:كتابضمنلرهاعيدومد

Etudessur,8391.ءهـ.262-257. les Morisques Andalous, fasci,,3 Tunis

152-39..inRev. de Estudios extremenbs, XX, Badaioz,,6491 pp
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فينجدلالكنارمراق،ألمطبمنطفةاستقرارهمغايةإلىهورنأتشوسمريممنانطلاقاالهررناتعيينيتتبع

استغرقتهاالدراصةجلأنحينفيالجديد،بمقرهمللهورنالثيننحصصةقليلةصفحاتإلاالأخو

.الأولبموطنهمالمورشكيينأوضاع

:)04(0018-0001An Urban View of Moroccan History, Sale-

Kenneth+"هبراونكنيتخصص Brأطتأندلسيىعنللحديثهذامقالةمنمسمأ!

عنالعامحديثهإطارنيالأندلسيينعنللحديثمضطرأنفهوجدأنه)ذ(،-4695)صرمراق

وبمختلفبالعياضىهولاءلعلامةتعرضفقدوهكذأسنة(.008)طويلةفترةخلالصلاتاريخ

بها.يقومونكانواالتىالبحرىالجهادعملياتإلوكذاالأوفيسة،القوات

)04n Hesp, tam. vol. XII. fasc. unique, 791 ،1 pp. E01-5أ
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أهماستعراضإلىالآنننتقلبالموضوعالمتعلقةوالدراساتالمصادرعنالتقديمهذابعد

عناصره.

ببنوالعلاقات،عامةكيزات:أساسيتيننقطتينيضمتاريخيبمدخلالبحثهذاصدر

الأندلسيينموضوععنمنكاملةفكرةأخذلناليتأقىوذلكعمبنر،الادسالقرنقبلالعدوتين

و16.17القرنينفترةخلالالمفزبإلىوهجراتهم

رثيية:أبوابثلاثةإلىقسسناهومد

تخمىفصولثلاثةعبروذلك،المسيحيالمدتجاهالاندلييندراسةفهالاولالبابت!ناول

الملكينعهدفيالأندليينوضعيةالاولالفصلؤتناولنافقد.الدراسةAAتهمالبيالفترات

هذاوخنسناالمافطوفليبالحاسىمثارلعهدىنيوضعيتهمالثافيالفصلذوتناولناالكاثولكييز،

لمالفصاملهذواستعراضناوخلالالثاك.فيلبعهدإبانوضعيهمفيهتناولاثاكبفصلالباب

ضمنه)ومنالاسلامي!لعالممومفثراصةحاولنابلالطرنجين،بيناثناثيةالعلاقاتبدراسةنكعف

معينة.ووثائقنصوصخلالمنالأندلسينمأساةمنالمفرب(

ثلالةعبرالمفربإلىالأندلمةالهجراتعنالحديثفيهركزناالثاقبالبابيتعلقفيساأما

كذلك:فصول

الهجؤهذهالثاقالفصلزوتناولاالوطاسياالعهدزالأندلسيةالهجرةالاولالفسملزتناولنا

لاندلسييناستقرارموضوعفييبحثثاكبفمسلالبابهذافينافؤلىالسعدىالعهدفي

نبرزأنالفصندهذهمنفصلكلؤحاولناوقدالثافي.السعدىالعهدفيوتطوانرمراسنأ!بمصب

باستنتاجاتالاليخاتمينالآخر،منطرفكلمومفنملكخلالمنمتعرضينالمغرسمدور

فسملين:إلىمسنا.وفدالمبزلية،الأندليةبالحضارةوالأخصالثاك،البابوينعلق

تطوروؤالمغاريةثوروكذاالأندلعىالأث!!ابرزالتيالمياد!منهأفؤلالفصلفيتناولا

الجاليةاسمتقرارممركزلنافيالفصلفيتاولناسنالمنربمة،لليئةوإخضاعهالأندلسيالترافىهذا

و16.17القرنينفترةخلالبهالأندلسيينوماهصيالمنرسهالأندلسية

المحا.وصناالتيالتائجخلالهامننبينأنحاولابخلاصةالدراصةوختنا
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عامةاتمميق

فقديماإفريقبا.ثهالمنعدة،مسترياتعلى،قريبةتجعلهاطبيعيةخصائمربعدة)معبانياتتميز

"مارة"ضبهأنها-مثلا-يخايهرون،الجهوى،تنوعهاعلىبالفعلتدلعباراتالج!إفيونعلهاأطلق

فاومنالجهوكليالانعزالعلىجداتئاعدالبب،لهذاوهي،ابليئ،أط!إفهااختلافالىللاضارة

منهاإفريقياثهالوتاريخجغرافيةإلىأمربهماوتاريخهااصباياجنرافيةبأنالمؤرخونبعضكايهرأيضا،

الآتية:بالملاحظاتكرجأنيمكننافإنهافقطةندمق.هذهأنحاولاماو)ذأأورلا.إلى

الأراضىارتفاعفمعدلأسأسيا،دوراالمفرب-مثل-)صبانيافيالضارلىتلعب-

بحف!تعزلأناطبييةاوظائفهامنوالجبال(،جبليةبلادمعدل)وهوم066!لغالاسباية

تمسكتعناصر-المغربثلى-بإسبانيأوجدتلذلكوالتادلالداخلمنتحدوأن،ال!كان

._الأندلوإتليمالاسك،واتليمكطالونيا،:ذلكمنايوم،إلىوبعزيهاباصتقلافا

القارئالوعمنفاكفهواباخوهو)فريقيا،بمالكايهرناآخرطيعيعاملفاك-

ضريا(.ملم006من)أتاالأمطاربقلةعامةبصفةويتيزضضيضوىبتفاوتيتمالذى

،المغربمعإسبانيافياتلتقياييالمثلافىمنوهوالابق،بالحاهلمرتبطوهو:الماءمكل

بوسيلتهيئ:هذا-المث!كلمعالجةالاصبانحاولومد

يتملماشىتقياتلبراشومان،عهدمنذموجودوهوالاصطناعيالرى:الأولىالوسيلة

.الأندا-نطقةخاصةالعربيدعلىالااكملالوجهعلىنثرها

أراضىبالحصوء-وتهم،المزروعةالماحاتباتاعالأرضخصوبةتعويض:الايةالويلة

موصمص!يتفاوتالانتاجأنهوالوصيلةهذهمضاعفاتومنأنهار.فيهاليستالي5+هـحه!الور

.بالمغربمعروفةالوسيلةوهذهآخر،إلى

وذانالأسحار،فيوغلاءوأمراص،مجاعاتعدةوقوبإسبانياالفلاحةضعفعننتجوقد

انسبب.اضفصلآخرح!تصالمفربيعرفهكانبماتأيهرناالوضعيةوهذهعد!دة.لفترات
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بمجردأنهانلاحظلذلكللحدؤلين،الجيوس!إتيجيةالأمةعلىالقديمةالحضاراتدلتلقد

.الأخربسللمدوةبأنظارهاتتجهالعدؤلينإحدندفيأمدامهافاتحةأمةماتضع

بدأواافربقياكالبواحلأقدامهمرستمابمجردالفييقيينأنإلىأولاالصددهذافينشو

ظهوروعندوهرطاجنة.،قادسمثلالم!إكزمنعددابهاأسسواحيثإسبايا،ص!إحلإلىيتطعون

فقدوهكنا،الرومانضدأماميةكواجهةالاييرلةالجز*هشبهالقرطاجيونيستخدمسوفارومان

رومة.لمحارلةمهمامركزأ-مثلا-هنيبالاتخذها

علىمخططاتهمفوضحوا،الحدوتينعلىالاصتيلاءفيسابقوهمأدركهمابالفحلالرومانوأدرك

ذلك.منتمكن!!أنالىالهدف!زاأ-اس

اتجهتالرندال،قبائلمنالجرمانال!ابرةضرباتتحتالغريةالرومانيةالام!اطو!لةسقطتولما

الأخئهذهتبرضتوعندمأعيا،واستولتإسبانياالىالميلادىالخأصالقرنفيهؤلاءمنموجة

الىنزحواالذينالوندالكاأجلواالنربيينالقوطغاراتالىم(705)الميلادىالادسالقرنأواثل

مناك.ارومانعلىوقضوا،لحكمهممركزاواتخذوهاإفريةيتا،شنال

حكمهمودامالايبرية،الجزيرةضبهحكمفيالوندالمحلذلكبحدالفربيونالقوطحلوهكذا

للقحالملائمةالظروفيأمماعهدهمفيالا!رلةالجزيرةشبهفيالأحوالساءتوقدتزلين.زهاءلها

بربرية.وبسيوفالمغربمنانطلاقالاصبانياالاسلامي

عبرالحدوتينبينمديماالمتبادلةالخركاتهذهنتجةكانتماذانتساءلأنلباهذاوبعد

؟متعددةحضارات

قديماالمتادلةالخركاتهذهخلالمنبهايخرجأنللباحثيمكناليالأساصيةالنيجةإن

الحضاد!لة،المستوياتخاصةالمتويات،مختلفعلىالطرفينبينالمتبادلةالياراتتسربتسهيلهو

نأالمعلوممنإذلاسبانيا،الاسلامىالفتحبعدالآخربعضهاواختفىموجودبحضهامستوياتوهى

الجزيرةضبهعرفتهاالبيالقديمةالمجتمماتعنتحلفجديدأ"أندليا"مجتمحاأفرزالأخيرهذا

الايبرلة.

رئيسية:طوائفثلاثمنالأندلىالمجمعويتكون

:محددةخاتمنوتكونون:المسلمون-،

فهموكان،الحاكمةوطبقتهالأندلىالمجتمعصفوةمجموعهمفييمثلرنكانوا:العرب5

الخصة.بالماطقهؤلاءاستقروقد.وثاميون)بلديون(،ويمنيونقيسيون،

زلادبنطارقهقادالذىالجيقكانفقدالأندل!،فتحفيهامادوراالبربرلعب:البرلر5

الىبالخصوصوينتمونالأندلى،بلادالىذلكبعدالبرلرهجرةوتواصلتالبربر،منمحظمهيتكون

الجبلية.المناطقفياستقرواوقدومصمودة.زناتةقباثل
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فماتمنبتكونونوالبردر7صكالعربوهم،المسالمةالعربمورخوويسمبصمالمسلمونالاصبان.

ذلك...(غ!رالىوندال،)موط،متعد!ة

فرضوإبان&Mudejaresالمدجنينعنصرظهربالأندلىتضعفالاسلامدولةأخذتوعندما

المسلمينأىMorosلكلمة)تصنرMoriscosالاصبان)يس!مالمسلمينعلىألاجبارىايعميد

المسلمينلكنالجدد(.)المسيحيونحديثاالمسيحيةإلىدخلمسلمعرفهمفيوهوالأصاغر()1(،

أنهغر)أندلى(،الحالاتجميعفيلهمبالنسبةفهو،الكلمةهذهمطيتحملوالم)سبانياخارج

"الغرباء")2(.لفظالوثائقبعضفييستعملون

:Mozarabesالصريون-2

يحتفظونكانواولبهم،العربيةوقكلمون،المسلمينببن!يضونكانواالذ!نالاسبانوهم

فييعيونوكانواديهلاشحائرإقامةقكبصننبحربةفتشعواححنة،معاملةهؤلاءعوملوقدبدكم.

منهولاءبينمنبرزوقدمنازعانص!فيبفصلالذىوقاضمئهملهموكانبهلاخاصةأطياء

الأندلى.تاريخفيهامأدورالب

اليهود:-3

،العربلدنمنكبيربتساعتمتحوالكنهم،والقوطالروماناضطهادمنكنرااليهودعافى

الكتبفترجموابالاندلس،العربيةالعلومفيهامادورالعبواوقد.يهوديةجاليةبأكبرتزخرغرناطةوكانت

ماسرعانلكنوالكيمياء.والفلكوالفلسفةالطبفيكثيرونمنهمونبغ،واللاتينيةالع!بةإلىالعربية

محا2وأصبحتالاجبار!التعميدعليهمفرضعندماالكاثوليكيينالملكينعهدفيالحريةهذهفقدوا

بلالمصطلحهذاأيضاالمسلمونيستخدمولمXonversosبسمواوقدباستمرارتلاحقهمالنفتيش

الأندلى.إلىبنسبتهمأكتفوأ

نأنجدالمغرلمطالمجتمعوبنمكوناتهبكلالأندلىالمجتمعهذابيننقارنأنحأولامأو)ذا

بروزإلحقادودىمماالصدازه،مركزفيهيحتلونوالعربالبرلركونفيالأولعنيختلفالأخكلهذأ

:يأنبصفيماتلخيصهاكلكنوالمغربيةالأندلسيةالئتينبيناختلافنقطعدة

عبربنامحمدلكن2914cسةغرناطةضوطبمداض!لتMoriscosلفظةانعلالمورخونتفق()1

ام،؟80هـ/478سنةشذادقوبصفة2914،شةنجلالمورصكية()الظاهزوجودامكانيةعنتاعل

نفها(؟الباؤرجوتجلالمورعيين)وجواى

دولعهدنها+في"المورسكيون:انظر.الموضوعفينظزوحهةيأ!دطصزمصادرمننصوصاواور

الاندلية".التاريخيةابصوصخلالمنالطراثف

31-48.عى891L؟صنة؟3،الحدد،العلميابثبمجلةمقال

ثرونإلذ!وتفى"،!المنفيينوشنىالإلاعد،تحنىاللغةفيفالضياءايسسية،لهذ.حازمتعلللدنالى)2(

ضوطبعدالاندلعىلأقالمتمرفىالملصينعلىتنطقالمحاقهذ.وكللهم"منارومحيطو!بالضلة

باهلمحكرمينغدوالانهمالمنفننبحكموهم،الغالبالم!يحيالمجمع7عنوحضاطادنياضلاءفهمكرناطة،

عن)ص(اللهرصلسئلعدما،الر!فالحدثمنمتدا!الفدلاء"لفظيكونانيمكن!،الحربدار

للفرلاء".فطولىبدا!غ!ياوسحود!سابداالا!رم"ان:فقالالضلاء

25http://kotob.has.it



الأمربهذاايليمالاكمهفلمسكانها،بينالنصرانيةانثارلإسبانياالاسلامصادف-

بينالمنافةنطاق!الضرورىمنفكانديانتهلازالكتابأهلاحترامفيتعا!همعتمثياالواقع

الاصلاميةئفةالعلىتتباهىو)نالأندلية،الديارفيولمعانابروزاأكزوجهاالاصلاميأخذأنالملتين

مساجدها.وعظمةمعاهدها،وتحددوأدبائها،علمائهابكنب

أمامهوجدإذالأندلىفيرأيناهلمامغايرافيهالاسلامىالمثروعكانفقدللمغرببالتسبةأما

كبصرعدددخولسهلمماذلكفكانمقدس،بكتابتعتزساو!ةدكانةأ!ةعليهتطفىلابكراميدانا

بكلإسلامدارالمفربأصبحالحينذلكومنذ،للفتحالاولىالحملاتمنذالاصلامفيالبربرمن

وسننصا،بفرلضهاالدعوةوييلغونهمبالتاسيتصلواأنالعلماءعلىوكان،نازعوبدرنالكلمةمحنى

المنربمافيبأرضهبأنهوهلةأولمنذالاسلامضعرولقد.والنقاشالخلافلماثل)ثارةولاتعقيدثون

احتفظ)نهبلالمظاهرسيايةسلوكإلىمايدعوءتمةيكنولمخطبر،متاونصءولامنافىلهبكنفلم

)ر(.عيشهمونمط،السكاننوعيةمعمتاصبةالبساطةمننجوع

وبالأخمى،المتوسطيةبالحضاراتاكزلصلتلأنهاالمغربهنتحفرااكز)سبانياكانت-

.المدنتعددأ!االارثهذافيويدخلكبيرأ،انتارااللاتينيةاللغة!اانتثرتبحيثمنا،الرومانية

الارثأماواشببلية...،ومرطبة،طليطلةمئلالمام،الفكرىالمتوىرفععلىعملتالتىوالقرى

كفةمنأرجحالميزانفيكصتهيجحلبجثوالانتارالكثافةمنيكنفلمللمغربالقديمالحضارى

حضاريةميادينفيوالمغربالأندلىبينقارنجيما،قرونمنذخلدونابنحظهلاماوهو،البداوة

الدولةتستطعفلم،الأندلسمنأضحفكانالمغربأننلاحظالاصلامىالحهدبدايةوفيتمددة.

ثهالمنجؤعلىالهبمنةمننوعصاتمارسالأخصنهاتهجملممأ،الأمويةالدولةتواجهانالادريية

لاالآونةتلكقااغربمدن)نثم.الطوائفملوكميامالىالنأصرالرحمأنعبدعهدمنذالمغرب

الادربسيما-فاساأبعدفما،السكانعددأوالحمرانحبثمنسواءالأندلىبمدنمقارنتهاكلكن

اشببليةاأوكقرطةمدينةعن-مثلا

ثراثمنبهتحتزمابحنرمعهاناملةمتعددةبشريةعناصرقرونعبرالألدلىإلىانتقلت-

المرقمنالقادمينالعربأنننىلاثموالبربر.،والحربوالوندال،والمحود،والقرطأجبين،والفبم!يي!

وروابةوالأدبوالثعرالعربيةاللغةبرعةمعهمفأنتقلتالأندلس،نحومحبراالغالبفيالمغرباعتبروا

اغقه.ا

فكانببندا!الحبأسيةالخلافةمنافةإلىطمحتبقرطبةالقويةالأمويير)مارةتأصستوحيفا

البيئةهذهاحتجاجفكان،فروعهسائرفيوازدهارهتنيةعلىوالحملالعلمرعايةاهقاماتهاحملةمر

وقدرم،المرقالىالأندلينالحلماءرحلاتوكانت،مبكرةظاهرةالحلمفيالتبحرالىالأنداسسية

.الأحبانبعصرفيأمر6لهامنوبدعوةمنهعلماء

عى،8291يخاء22،ا!د،الجاهلبمجلةمقالالمضلية"،الثقافةيخقارفيرائدةمديخة"تجةزيخبر،م.افظر)3،

-802
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)نثملأئدلطرجرئدمماأملكانبهحدثالذىالثرىالامتزاجفإنللمغرببالشبةأما

ولعررالبريرىالنمركنبينالفعللإخكاكجحلمماقللة،كانتبهاصتقرتالتيالعربيةالجاليات

منجصانهمالىيالقاسانطواءحالة!!ظلونالاصلامفيدخولهمبرغمالمغاربةوجعلبطيءمفعولذا

النالبهوكانالبد!قطابعكونjبالأسأس!كبنالي!ينبينفالاختلافوهكذاالأندل!.اهل

أفوند.الحضاراتمنالأندلىنصبكانحينفيبالمغرب

ميادكنفيبالفعلتممدالبيكتينبينوالياسىالحضارىالامتزاجأنذلكمعننحىلاأتاغ!ر

كانلأندلىفيالمستقؤالبرب!ةالجاليةأنننىلاالحضا!لةالناحيةفمنالعصور.مرعلمتعددة

حتىالمفريةالحضارةفيصاهموابالمفربالم!تقركنالأندلسيينأنسثأ،الاجتماعيةالحياةفيثورهالها

الأندلية.المنربيةبالحضارةنسميهأصبحنأمائكون

و!حأكانبالأندلىالمفربفحضوربالفعل،وفعا!تمعبنبينالانصهارأنسياسياونجد

ردمدفيالمفربساهموبذلكالأندل!ىأخيهمعجببالجنباالمغربوجاهدعدعلةاغترات

ممنللاننفاممضبممعونفاعلللأندلسيبن،أبوابهوخح،غرناطةسفوطحينالىطوطةلقرةالأندل!

ديارهم.منأخرجوهم
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16الق!نقبلالكر!تينبينالكلقات

المغالىلة،هنوجندهطارقيدعلىالفتحمعالاسلامىالعمرفيالعدوتينبينالحلاماتتبتدىء

هذهتتعفينوغلولن،المغريةالعدوةإلىالأندل!نورجوعغرناطةسقوطغايةإلىوتستمر

والحضارلةالياسيةالصلاتضه!ماضاراتعلىسنقتصروإنما،الميادينمختلففيوتطورهاالعلاقات

عشر.الادسالقرنمبلمافترةخلال

خلالبالمفربالأندلىللوجودمتكاملةرؤلةأخذعلىيساعدناالعلاماتهذهأستعرأض)ن

القرنفيالأندلسيةالهجرةعنتولدتالتبطوالحضارلةالياصبةالأبعادأنذلكو16،17القرنينفترة

اختلفتلإنصابقةتاريجةلمرحلةاستمرازاتقديرنافيتثكلكانتوإنماطارئةتكنلمعثرالسابع

الأندلسيينبينالحضارنيالياسيالصر!اعتبارعلىالاحثوندأبلقدمظاهرها،بحضفيعنها

طياتهابينتحملعقلية:مختلفتينعقليتينلنمواجهةعنناثئأصراعأعثرالابعالقرنفيوالمفالىلة

يمثلها.ألنسصالارمجةالمرحلةباتاءومنتهطارىءالأمروكأن،منغلقةتقليديةوعقليةأولىلية،نهضةبوأدر

لأسبابوذلكعشر،الادسالقرنمبلوالأندلىالعدوةأهلبينبالفحلمائمأكانالصر!إن

الأندلسيينيينالطبيحيةb)الفرةعبارةيستحملالخطيبابنفهذا)1(،وسياسيةوامتصاديةاجتماعية

ينقلالمقرنيوهذأالأندلح()ر(،أهليكرهونبالطبعالعدوة"وأهل:أيضايقولوالحجارىوالمغالىلة")2(

البحر،تعد!ةصوىبينهمويىمنهمبالقربالبرلركان"ولما:!طماالأندليينالمورخينبعضعن

منتحنرهما!نفورا،نهمازدادوا،الأوضاععنخارجةالطباعمنحرفةط!إئففهبمعلهمو*ير

عداؤالرلرعلمفلماغرأثزهبمفيمركبابحضهوصار،طبائعهمفيذلكتبثحتىمجاوزه،أونب

وبالعك!ر3!)4(.برلر!أمبغضاإلاأندليانجدفلموحسدوهمأبغضوهملهموبغضهمالاندلى،7أهل

لأندليائكلدراسةعدال!االانتباه)ثاؤكلكنملاحظاتجملةهنملاحظةإذن،هذه،

التمصالفتؤهذهخلالالاستقرارلمراحلاصتعراضناعندأخرىبملاحظاتنعززهاوصوفبالمغرب

.للموضوعالمتكاملةالدراسةالىيدعوالذىانهجأيةعلىالتأكيدالىتميلكلهاندرصها،

)1(

)2(

)ر(

)4(

28

واسمالاداليكلة"جملة:العحوتينشافراتي!منو؟02-021،:1،الكلاماهألسرنة،م.

94.-7عى77"ا،نماكل،اكولالعدددا!يا!،الانانة

227.،الا!ماعمال،الحطيبابن

12.:6نفح"المزى،10

.1:228الابق،المصدر

العلؤدين.ييناتف!قالجوارلورانصهذازونلاحظ
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مدينةإلىقرطبةهنالرلفيينهجزهيالاريجةالمصادرعنهاتتحدثمهمةهجرةأولإن

اكالط،إد!صعهدفيوذلكالأندلس!يين(.)عدوةاحمهمتحملالتىبالحدوةاست!واحيثفاس،

منهماصتقرالذكنعددانزرعألطبنويأيهرذاتها)1(،بالأندل!تتحلقداخليةظروفإلىوترجع

إلىوحمالايمينأابناءفيوضرع!!الأندلىعدؤفنزلوا"...:قائلأوكنيفل!ت)2،،آلاف8بلغبفاس

الأندلى...")ر(.عدوةفسميت،الرميلةإلىوالكنيفالادية،وحاؤ،وفوارةومصمودة،الكدان،ناحية

قي:صياسيةأبحادالاستقرارلهذاوسبكون

علىأولليطرة،ذاكأوالأندلىابائرهذانزعةمرةكرظهين:العياسىالصعبدعل-

الأندلى.معص!!فيسيدخلونالأدارصةأنخاصةذاك،أوهذاكفةلترجيحالأقل

علىالخارجيالرزاقعبدالأندلىثوزهعنهلاحظاتبعدة!نهرجأن-مثلا-ونتطيع

:ادل!صبنعمربنعلىالادل!لىالاهر

بلدهنجاسمبالمغربنجاهاقلعةتميةحدالىذهبفقدبعيدا،الأندلىابائرطموح-كان

)وضقة()"(.بالأندل!الأصلى

بهالهوخطببفاسالأندل!عموةملكالادرل!ىالأهيرعلىالأندلىابائرانتصارحين-

يمزأكانالأندلىالكيانأنعلىيدلمما)ر(،القرويينعحوةأمتمتحينفيصحوبة،أيةبلون

بالفحل.

الأندل!عدوةعلىالأ!رولالأندليالائروهزيمةلقواهالاد!ب!ىميرالأاسترجاععند-

الربكميةالجاليةأنعلىيدلوهذاالربضيين)،(،أبناثهفيالولايةوظلتبألأندل!سذونةمررلضيابفاس

تتاحأنالى،الأدارسةمععلاماتهافيالوازنءتنوعخلقعلىحريصةكانتبفاسالأندل!بعدوة

)1(

)2(

)ر(

)4(

)5.(

)،(

2:10،المعربابانعدارى،ابنو،5صرالاندل!،اخاحلارغالترطية،ابنانظر 801c،نفح،المترى

.223عرلىاالاتفيوآظرهمالملمينتارغصالم،العزفىعدالد:322Xا

.47صالؤدس،روض

*حطة:

ذللث،فيمصد:كذبهرلالكن،الآف4كادالحائلاتعددان6،1،:1الامتما،رالاصرىيذبهر

مقال،الافريقيةالقارةنيالفكرحاضزفا-!اللهنجبدالعزكز)عدالرراقالملكعدكدروجدالرقمونذس

ليوازنفقط008الىالعددتراسهرىانزلح!-ز(،167ص،9791دبخبر،راعدد،انهلبمجلة

محايهانطر.اصر00وهوالقيرواذصالقادمةالاصعددوبينية

188.:1.Histoiredu Maroc

47.ء-الزطاس،ل!ض

78.صرالابق،المصدر

"97-78ا!مرطاس،لرفر

والصفحة.المصدرنض
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بالمنطتةالآندليةالجايةوتماسكمؤبالفعل!ملونكان!!الأدارسةأنعلىطلكاايحرك،فرصةلها

هواطنهم.خلالمنيخاطبونهمفكانما

،المغرباحوالعلىللتعرفاأكبرصهولةيجدونكانواالاندل!حكامأن-أيضا-نحتقد!

الجالة-هذهصاعدتفقد،بالمغربطموحهملخقيقواستخدامهابلالجالة،هنهوجودبفحل

الأندلنط)7(.الأهيرطاعة9ةللدخولىالعافيةأمطبنموسىعلىباليأ!رالناصرالرحمانعبد-مثلأ

فتمكنت"...:قائلاحيانبن)يىلرماوهذا،بالمغربمدمهوضعمنالناصرتمكنفقدوفحلأ

،العدوةأرضمنايااصتضمهاوالقطحةسبتةمدينةمنجازهفيمااللهلدينالاصرمدمبذلك

وتمكن،حروبهفيبهماستعان،حضرتهإلىرجالهوحماةالبرلرفرصانمنكثرأأجلهمنواجتذب

الأندلى...")هـ(.لبرأذينالفاضلواستنتاجهمالبربربوادىالخيلعتاقارتيادمنبذلك

:الحضارىالصيدعل

زرعأدبنيأكرإذ،المهرةالمرزارعينمنعدداالفترةهذهفيبفاسالأندل!عدوةاحتضنت

الحلوالطرابلىكايفاحالضيفيةالفواكهبحسنأيضاالأندل!عدوةونحتص"...:الصددهذالي

والكلخى،والطلحىالليولىوايفاح...وحلاوتهلحسنهالمغربجميعفيمثلهيسالذكطالأصفر

)دد!سجعلالذىالسببهرهذاأنويبدوواقوت...")و(.والبرقوقوالمشمثرالكمتركطوأصناف

الأندلى،بحدرةوقوادهأجنادهجميعوأنزل"...:ودوابهماشيتهلربيةالأندل!عدوةيفضلافأفي

مواليهعرالقرويينبعدوةمعهينزلولم،ثقاتهبأيدكطوالغنموالقروالأبلالخيلمنكسبهوجحل

..0")15(.والسوقةوالصناعالتجارهنرعيتهوسأئروحشمه

والحرفيينالصناعهنعددأالفترةهذهفياستقبلالمغربأنالصددهذافينذكر؟

عددألهيوفدأناللهلدينالاصرمنطلبالعافيةأليبنموصىأنحيانابنيأيهرإذالأندليين،

المهندصينرئي!فشتيق،وليدبنمحمدإيىفأخرج"...:طلبهفلبىقلعةلناءوالأدواتالصناعمن

المحسنينالجيا!بنهنوضةالحفاربن،منعثروخمةالجارلن،منوعثرةبناء،ثلاثينمع،لديه

تضرواالحصادين،منورجلين،الحدادينمنورجلينالخثب،لأشرالأضارينمنوصتةالجر،لحمل

..0")11(..طبقاتهمحذاقمن

علممنارةليصبحبنائهفيالأندليونساهمإذالأندل!،جامعنأيهر:الملمىالميدانفي

)12(.القرويينجامعبجانببالمدينة

;)7

)8(

)9(

)15(

)11(

)12(

03

.83-84صالمصدرننر

.5275:اثتى"

46.صا!كلطاس"ل!ض

.46صالابق،المصمر

.388:؟ا!ى،

76-77صالؤطاس،ولرض،29،الآسزهرةالجزنار،علىانظر
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حكاموجدإذوالأندلى،العبيدىالنفوذبينمتأرجحأالأدارسةنجمأفولبعدالمغربأصبح

المغردالسياسىالجهارفيالثائيةهذهفاستغلوا(،يفرنوبني)مغراونهبرب!بتينإمارتينأمامهمالأندلى

سنةبوضوحيبرزأنالأندل!يلنفوذالمرحلةهذهفيمرةلأولالفرصةأتيحترهكذامعأ.لفرجمهما

والف!إنيون،الم!إويونأمامهؤلمإجعالمغربعلىإفر!يةصاحبزلرىبنبلكينزحفعندماهـ،ر96

كانالأخ!رهذاأنعليدلمماالفور)1(،علىطلبملبىالذىعاهرأ!بنبالمنصورهولافأستنجد

منكانماهوالصدد،بهذانوردهالذىالافيوالمثال.بالمغربارندل!ىالوجودعلىالحفاطعلىعازمأ

لبثالأخ!هذايتخدمهكانكيفعأمر،ألهيابنوالجصورالمغرلوىعطيةبنز*يبينعلاقة

بيعةالىعادالذىالبهارألىمعفعل!قرطبة،طاعةخلعيعلنثائرلاىوللتصديبالمغربنفوذه

يمثلالذىعطيةبنن!لرىسلوكهذاكان)ذا:هوهناالأساسىالواللكنبإ!!ية)2(.العبيد!ن

الوجودهذاعنراضياالكلكانوهل؟الصرفهذامنيفرننجىمومفكانفماذأمنراوة،عمليا

إلىعطيةبنقلرىخرجمامجردأنهنأيهرأنيكفيذلك،نعتقدلا؟بالمغربالمكثفالأندلى

مدينةإلىفزحف"...:يفرنأميرالمرفييعلابنبدوثار-الجصورطرفمنلتكريمه-الأندلى

وملكها")ر(.باليف،الأندل!عدوةمنهافدخلفاس،

وسيطردهـ،683سنةالورةصيحلننفسهعطيةبنزلرىأن)يىذهبنامااعتقادنامنويزيد

دخولمنتمكنالذكطالمظفرالملكعبدابنإرسالإلىالأخصربهذأأدىمما،المفربمنالمنمورعمال

الفتنةبثإلىفعمدتمواجهتها،مخافةموحدآالمغربيظهرأندائمأتخثىمرطبةكانثلقدفاس)هـ(.

فيمعينةنقطاحتلالحدإلىوذهبتبلبويتها،الوقتنف!فيوموتمبائله،صفوففيوالببلة

إله)و(.عبورنقطمنهانتخذيكىس!لى

بالأندلس.مهممغردوجودإلىأدىمماهسلطانلوطيدالمغارلةكذلكمرطبةحأأاستخدم؟

المعاكسة:الهجرة

إلىجلبهمالذىفهوعامرأدبنالمنصورفترةإلىبالأندلسالبربريةالجايةاستقراريرجع

أهلفاستدعى"...:الصددهذافيخلدونابنويقول،سلطانهتوطدفيعلمواعتمدالأندل!،

وبنييفرنوبنىومغراوةصنهاجةمنعرفاءمنهموعرفجندأمنهمفزبوالبرابرةزناتةرجالمنالعدرة

)1(

)2(

)و(

)4(

)و(

.91-7:02العبر،،خلدونابنكدذلكتفاعلانظر

.7:02العبر،،خلدونابن201'،القرطاسروض

.401صالقرطاصى،ل!ض

.701المابق،المصحر

.75.J.Brignon at autres, Histoire du Maroc, P-.
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مالهفتمم!إتبم،عنوفمقطهمالعربرجالوأخرزناتةب!أبرةرجالوقدم،غرهم...ومكناسةبرزال

بالأمر...")،،.والاستبدادبالملكالاستقلالمنأراد

عبدأخيهعهدفيصاءتالدولةأمورأنعلىالبرلر،استخدأمفيأبيهخطةالملكعبدوأتبع

فاممسفقط،كحاجبأبوهرعهاالتىالحدودتجاوزبمحاولتهالتصرفأساءإذالمنصور،بنالرحمان

منالأهويينالفرصةوهيأعليهالأندلىأهل)ثارةالىأدىمماالمؤيد)7(،هشامالخليفةمنالحهدولاية

الدولة،جندبهامعارضأالعامةعلىموتهفياعتمدالذىهشامبنمحمدالمهدىشخصفيجديد

البرلرزعماءدورمنوكرهازلرىبنزاوىلبنىودورأزلركط،بنماكسنبنيدورمنهاطالفةوهاجت

الحكمبنسليمانالأوائلأقروقد،والعامةالبربربينبقرطةالفتنةنيرانبذلكواشتعلتوانتبتا)"(،

و)سقاطقرطبةفتحعكالعغوعقدواهـ،993سةالخلافةعلىلهففقدواالنأصر،سليمانابن

معالمتحالفالفتىواضحثورةواجهلكنه،مرطبةفتحمنبالفحلصليمانوتمكن)9(،المهدى

للقتأل)15(.كبيرأاستعداداالبرابرةأبدىأخرىومزةالميحيين"أ".

ولمبها)11(،وجدواماونهبوافدخلراالزهراءمدينةعنالبربرخروجفرصةمرطةعامةالهزوقد

كور.بعضسليمانوقم،قرطبةدخولمنمريرصر!بحدالبرأبرةتمكنفقد،نهائيةالهزيمةهذهتكن

)12(.البربريةالقبائلرؤساءبينالأندليين

هوالبربرىالمغر!الحنصرأناعتبارعلىالهجرةهذهسلبيةإبرأزالاحثينمنكثرحاولومد

لهذهيكونأنينكرونوبالالميالحاهرية،الدولةسقوطبعدبالأندل!الفتنةميامفيالأصاسىالبب

مكتفينابورتهإلىأدتاييالملاباتعنالطرفويغضونإيجألى،جانبأىالمعاكسةالهجرة

:ملاحظاتعدةإبدأءخلالمنهولأءنجيبأنوسنحاولالتائج،،باستعراض

خدله؟المنصوربنالرحمانعبدتصرفسوءلاحظتعندماالبربريةالمنربيةالجالةان-

يكونأنينفىوهذاوال!إبر،العامريينبينوطيدةعلامةمننحلممارغم،أنفسهمالأندلسونخدله

العامرى.الجهازيدفيعسكريةآلةمجردال!إبرة

نسجمنتكنولم،عارمةثورتهكانتالمنموربنالرحمانعدعلىالأندلسيينثورنهإن-

الفتنة.مصدرأنهميقالحتىالبرابرة

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

)12(

32

.148-4:147العبر،

المصرالازولى،ليالا-دولةعاناللهعدوم.344،صالابق،المصدر،سالمالضفىعداليد

بمدهأوما956صالئافي،القم،الاول

348.الابق،الممدرطلم،العزفىعداليد

.935الابق،المصدر

و؟و.الابقالمصدر

.3:59عالابق،المصدر،عذارىابن

،؟،.الابق،المصدرصالم،الضفىعدالد
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ردفأى،وهاجموهمال!إبرة-المهدىحكمعماد-المامةاستفزحيمالثتالفتنةان-

الفعى.عنالدفاعبمثابةهواذن،،القبيلهذامنفعل

مسيحية،ممالكمعمتحالفينامرأماتلواسليحانتيأدةتحتكانواالذينالبرابرةان-

بالأندلى.الاسلاميالعرسنالوجودعندفاعهوالاتجاههذافي)ذن،فعمله!

يحاولمامعيتعارضوهذا،بعنفونهبوهاالزهراءمدينةعنال!إبرةخروجقرطبةعامةاتهز-

كانفقدودمار.تخ!ببمنال!إبرةالىينبهأن-منهمالأندلونخاصة--المورخونبعض

الفتنة.أثناءتخريبمنببلادهملحقفيماكبيردورللأندليين

نتيجةالواقعفيجاءالأندليةاياريجة-المصادرعنهتتحدثالذىوالدمارالتخريبان-

نوعخلقالىأدىالذىالأمر،العنفمنبكثرالبرابرةلزواتومواجهمأنفهمالأندليينكاد

ابقة.وعدمالحذريطبعهاالطائفتينبينالملاقاتمن

نلاحظ:الأندلىالمغربمىبكلالجايتينوضحيةبينكمقارنةالأخيروفي

الىوضمهاالأندلىعلىللاصتلاءالفترةهذهنيطموحأىلهميكنلمالبرابرةالمغارلةأن-

.العدوةبأرضالأندليالفوذبثدائماقرطبةحكامرغبةكانتحينفيالمضب،

عنالبرل!بةالمنربيةالجالةلهئعرضتماإلىتتعرضلمالفترةهذهفيالأندلسيةالجايةإن-

ونهب.وصلبتقيل

الأخ!ينهؤلاءأننجدحينفيللأندليين،الفترةهذهفيواضحعداءأىللمغارلةيكنلم

الميحية.بالممالكعلهمسينتصرونوأحيانأكأعداء،يعاملونهم

الاحتكاكهنالفعلأصبحالحضاركيالداخلفإنالياسيةالمواجهةهذهمنالرغمعلىلكن،

ملومسة،حهبقة

فاسط!بقعنالصح!إءذبخاصةالمنربمنتجاتعلىتقبلكانتمرطبةأنإلىأولال!ر

مغربيةمدنفيالأمريئن3باتضربكانتالأندقيالذهبةالدنانيرأنحتىوسجلماصة،وصبتة

وسجلماصة)را(.وذاسنكورثل

كبورأفراجهجرةالفترةهذهفيأحدثتهالذىالحضارىالأثعرأيضأالمجالهذافيننىلاكا

سقوطبحد.مشقلةاماراتتكو!نالىتوصلبعضهمأنخاصةالأندل!،إلالبرابرةالمغالىلةهن

المالكى،للمذهبتبنيهحيثمنللأندلىبتبحيتهجهتهمناشفادفقدالزناقيالمنربأما.قرطبة

:!رحالأندليالراعيجعلالذىالحدالىالومتذلكمنذجنورهوترسختتجرطة،اقتداء

علكلهمبل،حنبليولاأجنبيولاشافعي-ريضهاصودها-كلهاالمنرببلادفيلي!"...

...")14(.المغربفيالخ!إرجمنولاالاعأهلمنأحديظهرولمذلك!قلاركلا،مالكمذب

دبخبر/ناكل14-؟ا،ثنى،عدد،الطميابحثبمجلةمغالالصية،ابنوتاريخاوضاس،دايلانظر()وا

.138صر9691.

118.عدد،9184عددبالرلاطخ.ع.نحطوط،هالكالاهامه!بلرجم!حالالك،الفقرانتمار)14(
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ملوكوقيامبالأندل!المركزىالحكمانهياربعدااسصياصىالميدانفيحاسمبدورالمنربسيقوم

والموحدين.الم!إبطينعهدطوالوي!تمرسينموحضارىامت!إجذلكعننتجوفدالطوأثف،

الادسألفونواستيلاءعقبتاشفينبنبيوسف،معلمهوكا،الطوائفملوكاستغاث

مستوندفيالم!إبطيالأم!رجوابوكانهـ،478سنةالوندىبنيمملكة،طليطلةعلىقثتالةملك

كان"انما:مولهعنهالم!إك!ثىالواحدعبدنقلفقدعالأندل!،تعيشهاكانتاليالاريجةالمرحلة

أل!ها،علىاستياءهمرأينالما،الرومأيدىمننستنقذماأن)الأندلى(الجز!رةهذهملكفيغرضنا

ثربها،كأسأحدهمهمةوإ)نما،الراحةوايثأرهموتخاذلهلاوتواكلهمللرو،مصعمالهمملوكهموغفلة

هذهطولفيالروبمتملكهاالتىالبلادجميعلأعيدنععثولثن،أيامهبهيقطعولهوتسسعه،ويخنة

علمولا،بالدعةلهمعهدلاورجالاخيلا-الروميعني-عدصمولأملانها،للمسلمينالفتنة

يلبيصريخأويستجيده،يلاحأوويستنفره،يروضهفرسأأحدهمهمو)نمأالعيعق،برخاءعندهم

دعؤله..0")1(.

الأندلى،أمراءمنعددعلىبأغماتالج!بةالاقأمةالم!إبطيالأصرفرضفقدلذلكونتيجة

بنوالمعتمد،غرناطةصاحببلقينبناللهعبدوأخاه،مالقةصاحببلقينببنتميم،بينهممننأيهر

اشبيلية.صاحبعباد

الانتباهيتيرماأهمأنعلى،المرابطينلخدمةالمنربعلىذلكبعدالأندلننتوافدتواصلومد

بفتوىيوسفبنعليأ!امومكناسسلاالىالمسيحيينالأندلسيينمنعددترحيلهوالفترةهذهفي

الجد)2(.رضدابن

)1(

)2(

34

24.حر241،المعجب

ملاحظة:

المورخين.بينجدالموضوعبالاندلىالم!إبطىالوجوصضوعكان

الطوالف،دولعهدلطلاثجالةوالاجماعيالهاصيانرغعبر"بنمحد:-ثلا-انظر

.-25275صه

.8:56المعمار،الردر!ى،10

ملاحظة:

.Ch)يفررايمانويلشارلأور .E Dufourcqالمرابطى،العهدفذبالمنربموجودةكانتالمسيحيةالمليياتان

Viconte:وهورئيها31وأورد du Barceloneالموحد-كأ،الىوانضمالا!مالأضرهذاابناعتنقومد

منككونكانأغلبهالكنوأراجونكطلؤليامنالموحديالجيقالىالاصبانمنعدد)دخألعليوصاعد

خدمةفيكانوابالمنربالميجةالمليثات)طارضمنالموحد-شالضباطمنعدداأنالظنواكلب.ثتالة

F.ا!دىفرنانديزلولطفرانيكرعينفقد،الكيةأنظارمحطهؤلاءكان)ذ،الأراجوفيالتاج .L .F de

أسامفة=رث!ومن،جاكاسثمن17Innocentالباباطلب؟بالمفرب،أضفا(ا!صل)الأاجوق+أ"
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يحرزوالمأنهمإلابالأندلى،العرلطالوجودعلييحأفظواأنالامكانجهدالموحدونحاولوقد

ضدأابوفيقيحالفهململكنالأندلى،إلىم!إرأهمجنوعبنفقد،نجاحمنالم!إبطونأحرزهمأعلى

ضدالمومنعبدبنيوسفيعقوبألطالخليفةحملةتحطتفقد،المسيحيةالممالكغارات

وهلك،فادحةبهزيمةالموحد!ةالجيوشومنيتr(1172/هـ567)وبذةأصارتحتالقثشالين

الأركمعركةفيالاالمحيحيينضدجهادهافيالموحديةالجيوشتبرزولمالمومحة)،(.فينفهالخليفة

يويوزهـ/195سنةرجبشهرفطالقثتالينعلىالباهرانتصارهالمنصورالخليفةفباأحرزالي

والتيم(،1212هـ/)906المقابهزيمةآثارهمحتأنيلبثلمالمرهذاأنرغمم،5911

أعوامسوىوقوعهاعلتمضلمإذالواء،علىوالمغرببالأندلىالموحدينلقوىقاضيةضربةكانت

جولات)ن"...:البأحثينبعض!ولذلكوفينفه،بالمغربالموحدينسلطانانهارحتىقلالل

إلىبهاوالسبرمعضمهاأوكلهاالمغربيةالقبائلتجيدتعنيكانتالأندلى،قوالموحدلهنالمرابطين

واليا!الاجتماعيالكيانزعزعةثومأكانتالمنربفي6لارهافإن،الحربنتيجةتكنومهماالجهاد.

حالةفيالغنامبفضلكانتممأأقوى)مانعودكانتالجهادفياثمأركةالقبائلأنذلكالبلافىفي

الداخل.فيالقوىميزانتنيروهي،واحدةفاليجةالحالتينكلتاوقالهزكلةحألةفيأضعفاوالضر

الحاكمة،القيلةهزكلةمعناهكانالحربفيالانكضارلأنوأقوند،أشدكانتالهزكلةوطأةأنعلى

كلفطوالمطالبينالثواروميامالقبلىالتحالفتفككتمةومندلطتها،وضمفكيانها،زعزعةوبالتالى

ماأنإلاالمغربطعلىالأندلسيينترافدأيضأالفنرةهذهفينواصلفقدكلوعلىجهة...").(.

12فيالرضيدالموحدىللخليفةظههـربصدوررعيأ،ضكلاأحيانااتخذأنههوالانتباهيترعي

ضرقبلادمنوكرهموضاطبةضقر،وجز2ة،بلنسيةجاليةبإسكانيقضىهـ)ر(637صنةضعبان

،!ومضهلابقضيضهم...الفتحرباطإلىالنقلةفيلهم...لأأذناذالفتج،رباطبمدينةالأندلى

هنافيأرضهففيالحرثفييتوسعواوأن...وأرضهممساكهممنبدلاوأرضهمساكنهيتخذوا

ببلادهم،عادتهمعلى...وأنواعالكرومويغرسوامنتفعوبهمكافىءمنهمالهمكلفيويتطوامتع،

"والولاة:لحمايتهمالظروفجميعهيأكا...".أولادهموأولادوأولادهملأنفسهمالأملاكويتأثلوا

)3(.

)4(

)و(

نأ!نىوهذابالمفرب،الدينيدلهفيالا!فهذاصاعدةوبلةويورمةبرضلونةأطقفةومنتراغونة-

.أراجونملكبالمنربأعمالهايتتبعكتنالجاليةهذه

L'Espagne.016:انظر Catalane et le Meghreb, P

الاصراستنجادعنالحدثبصددوهو2(و7:)2الاسقمافيالاصرىاوردهماالحققةهذهكديؤومما

على!تنصرهمالةملكالىحينهمنمحبثم"...:يحىاخينابنضدبالاصبانالماموناددصالموحد-

منمعهومن!كىلقالالمدوةالبهمصيهوز)الاجان(الفرنجمعجئالهيبثانا،ويا،الموحدين

اذابمراكربينيوانهر،يختارهابلادهلحطمماحصرنكرةيحطيهانثالةصا!عليهفر!المرحدلن،

لااطممنوانلصلوإضهم،نوامهمفهاو!ربونديهم،بهايظهرونكيةمعهالذيناضاصرىاالجيقدخلها

..".طبه.ماجمغفيالمامونفأصفهذلك،غيرالىباحكاعميخه.فيحكموناخوانهالىو!رداسلامهنهيقبل

8؟ا.الموثهة،اطلل2،؟ا،القرطاسل!ء-

ر.4-33صوالدوله،العمه:الجابرىعابدبم.

بالمنرب.الاندقيالجأليةافرادمنإنحزومي،عميمبنالمطرفا!كاقيالاءمنالظهرهذا

.115-116ص)النز2ى(،02؟رممالاصكوريالنحطوروالفكر،بزواهرويوجد
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أوصنرتأربغنويعوقجوانبم،منببانبعلمأذىكلمن.يخظوهمبهأنمأمورون...والعمال

ينسمماالجوارحسنمنويولوهم،وأعانهمبنهائهما+إمغايةيكرمواوأنئأرسهم،منكبر

...!ه.أوطانهم

أحدعض،ابنتجربةخلالمننحرضهاأوفسنحاولالجاليةهذهاصتق!إرظروفيعنأما03

الىكتهارصالةفيبالرلاطوصرورهاغتباطهعناولايعبرفهوالعدؤلين.وماضىالجالةهذهأف!إد

نيغبطةإلاابواءزادما«)ولعمرى:هول)ذ،شاطبةنيمفوزبنالملكعبدالحسينارصدته

في!رنجبهم!بالأندل!وأصدمائهإخوانهإلىوكتب،)،(.أهوىماعلىأتتأضياءفيورغبة،المثوى

")7(.وفلاحةتجارةمن!ا"ماو!ايهرومرافقها"والبلدةوحقائقها"الأحواللهمو!صفعليهالقدوم

!تألاثانيةجهةمنلكنهرخي")،(،وبالهني،عيش"كللهمبضمنالهجرةعلىيثمجعهمإذوهو

أنبائهاالىرتطلحأالأندلسالىشد!دحنينعنيعبرالرباطمنيكتهاالىالاخوانيةرساثلهمعظملي

مصرها)5(.علىوتفجحأ

الموحدىالخليفةموتبعدجديدةتجربةوصيدخلالرشيد،الخليفةأيامالاستقرأرفيتجرلةهذه

صتو!ن:علىن!إهاوسوف،الحكمالمحتضدأخيهوتولمي

منيعان!اايىالمتاعببعمنإلىرسائلهفييرإذألنطقة،سكانمعتحاملهمستوى-

وفعتهمالهجاء،فيصريحةبعباراتوأهلهاسلا!فوهو،الأندلسيةالجالةمنرمومفهمسلا،أهل

الأندلسيينالىكظرونسلاأهلكانكيف!أيهرثم)01(،القضاءأحكامإلىالرضوخوعدمبالتصب

يعاملونهم)11(.كانواكيفدخل!انهمعلى

هذهأفرادمنخصومهوضايةمنعضبنيشكوا:الجديدالخلمةمعتعاملهمتوى-

منتقلهأنيلبتلمإذالمحتضد،منصاغيةاذانأوجدتالرضاياتهذهأنويبدو،أنفسهمالجالية

فيبإصهامهوذلكخطر،عملعلىبمكناسةوهوأمدمومدمكناصة،قضاءإلىوسلاالرباطقضاء

التماثاك،الحصروالاندل!،الملربلطوالموحدينالمإطينصرمحابهفيكاناللهعدم.اور"وتد=

737-738.صاثالي

كابزسرينة.مكهوتحدث012_121.ص،الئحريأطدارغ:كابه!الوكي،اللهجداور!

صاقرس"عيرأالمطرهـينأيو

.101ورلا052Xرلمالامكور،لغوط)6(

001.ورلاالاقا،الممدر)7(

.101ورلمالالو،الممدر)8(

701مى،ك233عددلرياطيا.ع.خنحطو!،حاللهانظر()9 66c.

ارا.عىع!ةينالمطرلىابونث!هة،م.)04(

*حظة:

وصلا،مالقة.لنالصروفةمفاخرأتهقواهلهاسلاع!ئابنالصقهااييالنوتهذ.بخوصالحطباثنر

مثاهداتمحابفيانظرها.الانهذافيعمئبنرطلةعلاطلعقدالحطيبابنكونانيتبدولا

المبادى.انحارىللاجموراطميينالددنلان

131-132.صالاثقالمصلركر!نة،م.)11(
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ابنصديقهإلىيكتبوبحدهللحفصيين)2.1(.تابعةوجعلهاالموحديندولةعنالمدينةهذهفملمحاولة

فيلانهعللقهناكيصلوعدما)را(،سبتةالىالسفرأصبابلهليسهلأندلى(أ!أ)وهوخلاص

المعتضد.الخليفةشغ

يبدأ.الفترةهذهفيبالمغربالأندليينمنكثرتجربةوهيعض،ابنتجربةهىتلك

معمباضراحتكاكذلكبعدلتلوه.المن!ةسكانمعاحتكاكثانيةمرحلةدطيتلوهعادكا،الاستقرار

.؟ال!لوكهذاتفسيريمكنفكيف(،معينةوضاية)بفحلالسلطة

الطرقيوبايالى!ا،ييشاتىللبيثة"دراصة"فترةفييكوفىلأنهعاديأالأندلياشقراريبدأ

انطلاقأالعملفييبدأ)اللراصة(هذهمنيتهيوعندماالاجماعية،الساحةعلىالبروزمنتمكنهالى

إلىتوصلهطريقةعنالجثإلىمعهايضطرعنيفةمراجهةيجدولكنهفيه،يعي!نرالذىمحيطهمن

جديدمنتعتريهالرغبةيجدماسرعانلكنه(،والأدبيةالعلميةملكته)بفعلبالفعلويصلالقصر،

وتبدأالوشايأتتبدأهناومنثانيا،البدوأهلأولا،مواطنيهغضبيثيرمماشىءكلعلىللاستحواذ

ك!.الكباتمعها

:اطبداريالمد-

يدانفيوخاصة،الفترةهذهفيالمنربالىالأندليينوالصناعالحرفيينمنكبرعددتوافد

.وفاسمراكتنمنكلفيالخزفوصناعةالكر،مصبوتصفيةالجلوددباكة

قرطبةمنالصناعمنعددأاستقدمتاضفينبنيرسفأنالىنثروالمحمارالناءميدانوفي

يوسفبنيدعلىاستقدم؟وخاناتها)هـا(،وحماماتهاوسقاياتهامساجدهافيللزيادةفاسمدينةإلى

وهذامراكثى،الىالجبلمنالماءتنقلالىالقواتبباءماموا؟تأنيفت)؟ا(،قنطرةلبناءالمهندسين

)،1(.الآنإلىتستعملتزالماالتيالخطاراتهوالوع

زين)ذ17(،يوسفطعهدفيخاصةالموحدىالعهدفيالأندلىالحضارىالمدتواصلوقد

ذلك،المضوريعقوبابنهوواصل)!ا(،العموميةوالمؤسساتالباياتبأروعمعأواشيلية3إكتن

لعلاتهاواضحأفباالأندلىايأثيرأصبحاليالرباطمدينةوفاسمراكىمدبنةإلىفأضاف

.6:257الابق،المصدر،خلدونابن4:1451الابق،المصر،عذارىابن()12

.44صك،233عددبالرلاطنحطوط!.ع.عموةافيرصالل)13(

42.،الاسزهرةجمكلالجزنالي،عل)14(

.1:113الممر!ة،اطضارةمعطمات،اللهبنبدالركلعد()15

.1:115الابق،المصدر()16

خزانةوجعالاندلية،بالثقافةولعاضبيليةفيعاشكونهالىالاندليةبألحضارةالبهراهمامهكلجع()17

اضيليةانالباحثينبحض!ازعمالتيالدرجةألىباشبيلةمئآتهتعددتوتداثافي،الحكمميهةتضاهي

مراكق.منت!الىامربكانت

.1:113الابق،المصدراللبما،بنبدالضكأع.انظر.

والصفحة.الممدرنف!()18
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ذ)الحل!ي،الميدانالىتعداهبل،والحرفيالصناعيالميدأنعلىالأمريقتصرولمبالأندل!)"ا(.الوطيدة

تمليمهم.وطرقمعافهمناشرين-بالمنرسطالأندلسيينالعلماءمنعدداستقر

فيالقرطبيفرحونمحمدبنعلى:الخصوصعلىندكرالجثةالعلومميدانففى-

)22(.والصيدلةالطبفيرشدبنالولدوأبا)21(،الهندسةفيالفطاعيحسانبنوأحمد2(،ال!باضيات)ه

عبدنجدإذ،المغربالىالاندل!فلاسفةمنعددوصولنأيهر:العقليةالحلومميدانفي-

المدارستزليبعلىبه"لستعين3إك!قال548/1153سنةرضدابنيدعو-مثلا-المومن

)هـ2،.طفيلبابنبيوسفالموحدىالخليفةتحلقنأيهركابم!إكثى")؟2(،أنشأهاالتى

تفسنر،منالثرعبةالعلومتطويرفىالمغربأندليوساهم:الثرعيةالعلوممبدانفي-

يوسفوابنخلف،بنمحمدبنيحصنا!كرهولاءومن.وأصول،وحديث،ورسم،وقراءات

2(.)والغافقي

توافد)ذ،التوضيحفنالسنرةهذهفيالمغربالىالأندلسونادخل:والفنالأدبميدانفي-

الأندل!ىالزجلاليهادخلوا؟الحفيد)26(زهربنبثرأبوهؤلاءوهنالوضاحين،منعد!دعليه

الفزلاطى،27(.مالكبنمسلنايهربهالأندلسيينالزجالينومنبالمفربطمقروجمةأصجتحتى

!رلبه،لرهفيدوربالمفربالأندلىلجاليةكانالمعربالشرالشعرهنثالثصنفوهناك

أعار!ضفيإلشعرمنآخرفنبالمنربالأمصارأهلاستحدثثم"...:الصددهذافيخلدونابن

فيهاستخدمهممنأولوكانالبلد،عروضوحموهأ!االحضريةبلقمفينظمواكالموثحمزدوجة

منفمايخرجولمالمرشج،طربةةعلقطعةفنظمعمص،بابنيعرفبفاسنزلالأندل!أهلمنرجل

طركته...ك!)28(.علىونظموابهوولحوافاسأهلفاستحنهمليلا...الاالاعرابمذاهب

منأنطلاتاأضاالمغربالىالعصرهذأفيتربتالأندلسبةالموسيقىأنالىالأخرفيوثكل

مغريةمدنفىنسرهاعلىعملت،الميدانهذانيمرموقةشخصياتاليهانتقلت)ذالمرأبطي،العصر

لخدومهكوزيرصنةعشرينبالمغربامتقر)ذالموصيقى،هذهرائدباجةابنهؤلاءومنعلىيدو)02(.

الاندلس.نحوالموحد!ةالجيوشانطلاقماعدةكانتلكرنها)91(

.545رمم4هـ2:3جلىوةالقاضيبنا.)02(

.035المعبب،المراكي،الواحدعبد()21

بحدها.وما2:66الاطاء،طقاتاصبيحة،الىابنعندهزلاءمنمزكداانظر()22

.123-134صالموحدفى،عهدعلاوالمونوالاداليالعلوم،ابرقم.وكذلك

28.صرثد،ابنندوةاعمالفمنانطي،اطاياليوالرثدةرثدالنزفي،م.()23

934.الابق،المصدرالمراكي،الواحدعبد()24

.؟448،الابق،المصدرابوق،.م()25

.148الابق،المصدر()26

والصفحةالمصدرنفس)27(

.0116،هةاهد()28

دبخبر/يايرL51-41الحددان،العلميابحثبمجلةمقالبالمفرب،الاندقيالمرسيقىتاريخ،المنوفيم.()92

9691X5؟.ص

38http://kotob.has.it



أبوالفترةهنرفيكذلكالأندلىمنالوافد!نالموصيقيينومنتاثفين)5؟(،بننرتبنيحى

الموصيقىانبتتارانفرلطلته)افى(وتعليمهاألحانهافيبرعممن،باجةابنتليذالنرناطىعلى-الحن

ا!مرر!عقوبأيامخاصةر(!الموحد!2العهدفيالعقاتبعض.ظهورصادفبالمغربالأندلية

فموجدمنخقفالمننبن،منضهرمنعلىوالقبم!الملهين،بقطعأهرأيه:عنهجاء)ذالموحدى،

هذافيالزهدكلوزهد،القيانسوقوبارت،الأوطانعلىوتفرةواهيثاتهمخوا،مكانبكل

القانتجارةوعادت،الموسيقىضدالاجراءاتهذهاختفتالمنصورأبامبحدلكن...،)؟؟(.الأن

اثبيلية).ر(.فيبتعلمنهامابعدالأندلسهالألحانفيبارعاتجوارتحرضحيثبالمغربللظهور

)03(

)31(

()32

)33(

)"ر(

618.:"ننح،المؤى،10

.هـا4:5الابق،المصدر

امراذالمرجضت،بمضايتةنتامتايكر،ع!توالنسبالمصوفالامركلمصوفهوrالدولةهذهمات

اللهر.الاتتجكراصحابهتومرتبنالمهدى

وا.5الابق،المصدرابوفي،.م:انظر

.145:والابق،الممدر،عذارىابن

.وااالابق،المصدرابوذ،.م
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بالأندلسالمفرليةللقواتالمشمربايدحلالمبدالمهدفيالأندلسيةالمنربيةالعلاماتتميزت

هذاوصيؤى.غرناطةإلاالأخ!فيتبقلم)ذجدوىدونلكنالثغور،منبفيماعلىللمحافظة

الحضارنيالمداستمرلكنفيه،الاستمرارعنوعجزهاالمغربيةالقواتانهاكالىالمتمرالتدخل

المنرب.الىالأندلسيينمنكب!رعددبجرةبفعلالأندلى

وتراجعالمسجية،للقواتالمترالتعاظمنيجةباصتمرارتتسامطالأندلسيةالقواعدوظلت

عاملين:الىذلك،1(عاصمابنوروجعأمامها.الأندليةالقوات

بالاسلاما!رسفيالاللطاغيةأملولا"...:المسلمينلاسالةالاصبانأصاليب-

للمجاهدئالخديعةواستبطانللموحدكنالمكيدةواضمارالمومنين،علىالحي!لةوأعمال،والملمين

بمراعاتمهتموانهالأصنى،القصدعلىلأهلهمنطووانهالحشى،العاقبةفيللوطنساعأنهيطهروهو

فكيف...بحالأوبوجهالبختالكذبهذاوتصدسن،المحالهذامثلتقبللعقولفتبأ...أمورهم

اللهمالمفرة.دفعأوالمنفحةجلبفيفميطمعأوذرة،مثقالالخرمنالكفرةهولاءمنيرجى

..."،2(.المهتدينسيلنجأواسلكوالديقالمقلعلينااحفظ

وحماعا،ياساوأجبالأوطانهذهمثلفياللطانفاتحاد!...:السلطةفيالحلاف-

بتقدكلهمالذكنالثرفاءعلىالمشتكلالملاالاو6ماحماعا،جائزغيرالمسافةهذهمثلفيالخلافةوتحدد

وألاشيأخحدودها،تتعدىانالحنيفيةالريحةحفظةهمالذينوالملماءموعدهأال!بهةمنستنجز

أحكامها،تقامبحمايتهمالذينوالقوادعمودها،واستقلجانجا،واصتقامواجبا،استقربجهادهمالذين

الذبنوالخاصةوجنودهأ،وأنمارها،وانجادهاحماتهاهمالذينوالفرسانعهودها،وتوفراعلامها،ومحاط

للهلاكتحينتدالأندليالوطنهذاأنحقاوتعلمونمقصودها،ويغأملهاوينججعملهايرجحبهم

...")3(.الحلافهذابشب

)1(

)2(

)3(

04

وألامامةوالوزارةوالكتابةالقضاءناخطة،كرةاثيتولىالقي!ى،عاصمبنبكرا!بنيحىابوهو

ولم،الاخرىتلرالواحدةتسقطالاندل!!نعينيهاماموضاهدللاندل!،بالنسبةعصيةفتراتفي،والخطابة

نصرفيملوكجديةعدملاحظومدعليها.للوثوبيعدالحدوبداالي،غرناطةالاالملينيد!ق

اللهتدرلمأالت!ليمفي،الرضبخ!:محابهتاليفالىتأملاتهبهواففتالداخليةبقنهمواشحالهموتها4نهم

عددبالرباطخ.ع.)مخطوطغرنأطةاميرنصربنمحمدباللهالغابعهدهـني854ضةولفى

منليحذيرالرتنفروفيالماساة!اصبابعنالجثمحاولا"صور"ضكلفيوضعهدوتص(/2648

الداهم.الخطر

عند:ترجمتهانظر

55-1:05ازهار،المترى،10

.082ص،الرضبخة

282.صالابق،المصدر
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منالم!كببنمومفكانفماذامعاعر،مورخصورهاكاالأندل!،اوضاعهي)ذن،هذه،

؟الأحدأث

الأندلس،تجتازهاالتيالتارمجةالمرحلةمستوىقكانالمغاربةفعلردانالبداكةمنذنأيهر

الةال!ضرة0صاحبتال)ذالأندلسييز،معالمغاربةتجاوبوصلمدىأىالىيينالتالىوالنمى

مركنفيمنالمجاهدونجاوز"فما:662سنةأحداثعنالحديثبصددوهو89(،)ص

الحقعبدابنادريىبنعمدالأنجدومائدهمالجهادبرسمالأندلعىالىالمنربأهلمنوالمتطوعة

مرفىبنيمنعغليمجي!ثىفيفجازواالتاهريتالمجاهدوالحاجأدرص،ابنعامرالمجاهدالفارسوأخوه

!قوبالمسلمينأه!رلهمفحقدوراجل،فارسبينالافثلالةعلىفى!دونورجتلاخيلاالمفربوتجأئل

نأجوازهمفيوالسببوجل...عزاللهثوابابتغاءوالحددبالخيلوجهزهمالجصوزه،رايته

أكزيأ،فأبادواوالبيبألغاراتالمسلمينبلادعلىتكالبوأقدكانوا-اللهدمرهم-النصارى

...،.لحالهمالعدوةأهلفتفجعقواعدها،وأهلكوا

ملوكأنسباالأندلى)4(.الىمراتأربعاجتازالمركيالحقعبدابنيعقوبأنفذبهرأنوككفي

تعرفمر!نبحىالىتنتميأسرةهؤلاءأبرزومن"،الغزاةي!ضيخباسمككلواأنعلىدرجوأنصربني

بنيمنالخطةهذهوتحني،اللهعبدبنادرصالعلاءأربنعمانضيخهارأحماعلىالعلا""ببى

والمغربالأندلىبين-الخصوصعلى-الحسكريةالروابطوتوثيقفأس،بلاطمنالتقربنصر

ميادينفيالتجربةوطولالحربمالفنونالمراسضدةمنالمفاربةالقادةعنعرفلماأخرىناحيةومن

)؟(.القتال

أهدافهأالمغررالتدخلحققهللكن

الثغوزفجل،?.(انقاكلكنما"انقاذمبيلمنكانبالأندلىالمغردالتدخلأنالىأولانس

الخلافينخرهجسماغرناطةالاتبقولمفاك،أمدامهمكزواوالاصبان،بالفعلسقطتمدكانت

ضىءكلفإنأخرىوبعبارة.أخرىجهةمنالمستمرالاسباقوالتجمجهة،مناللطةعلى

كدخل.لمأمالمغربتدخلسواء،محتوممصرنحوييركانبالأندلى

عجزهوبالتالى،قواتهاغاكالىكؤدتدسوفبالأندلىالمستمرالمغربتدخلأنالىثانياونسر

نفسه.المغربدأخلوألاستقرارالأمنعلىالمحاف!عنالقواتهذهستحجزبلفيه)،(،الاستمرارعلى

)4(

)5(

)6(

313)صالقرطاسروف!محابههنصفحةكا!هناكزبالاندل!المرينيالاميرلنزواتهزرعا!ابن5خمص

،الهجماتهذهصأجتاليوالثركةالطيةوالظروفالجهاد،مراحلبدمة!فوهوبعدها(،وما

وثهورة.معروفةانذاككانتأحداثهاانعلىكدلمما،الطرفينوامكايات

7:10العبر،،خلدرنابن 902X،م،اة7ص،.الاندلسنهاالةكاناللهعد.م2،ر2.9نفح،المغرى.

.45صالاحر،افيالاولرومفضانة،؟ل

-لحثهمبالمنربالاندليةالجاليةافرادبعضالىاهراؤهااتجهالاندلىالىالجوازعنمركنبنىملوكعجزامام

فأس.نزلالرندىسيد،عمانا!الىالانقاذالىالدعوةامرموضفقدوهكذا،،بلادهمانقاذعل

الرفالحناثطمخاطةفيالواردةالرصائلبمضثناكافيا!ة،الافوارالملوى،10كدذلكتفاصلانظر

.05هـ1ص،وريخننه
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نفودتحتوالوموعالتفكرننحوفيهيسركانالذىالوقتفيالأندلىعنيتراجعصوفوهكذا

الناشئة.البزنعاليةالقوات

الأندلعي:اطضار!طالمداستمرار-

مختلفمنالأندلسيينمنكبرعددهجرةاستمراربفضلبالمنربالحضارىالمدتواصل

:هولاءنصابرزالتىللمياديننماذجنعطىوسوف،وحرفيينوأطباء،وأدباعاعلماء:الفئات

الساسى:ايدان-

ابنمثلوكتابهأ،وقضاتهاالأندل!سياصسمنبعددمرينفيسلاطينمنعدداصعان

فيالمفربمفاخر"منأصبحانألى،7C<()صاألىالسلطانعنيكتب"كانالذىالمالقيرضوان

،السلطانعنالترصيلفيوالبلاغةالوثاصنافقهفيواجادته،حمتهوحسن،علمهوكئهخطه،براعة

نحمومهعليهأمترحوقدبال!لطان...")8(.يصيلىماكثراكانلأنهالمنابر،علىوالخطابةالشعر،وحوك

:المهوركتابهبوضعلهفاستجابالعطانية"،والس!رالملوكية"السياسةفيرسألةلهيكتبأن

)5(.الجامعةالياسةمماءفياللافعة،انشهب

وأح!الانحلالدورفيفعلادخلتمدالمرينيةالد!ولةأنشعرعندماصالمأباأننجدهكذا

التىالمكانةعليدلمماالأندلىرضوانابنالىالتجأالمرينيةالأنظمةفيالنظراعاثةالىبالحاجة

(.,)5المرينيالبلاطفيالأندلسيونهؤلاءيحتلهاكان

علياأنذلكالحكوية،التنظيماتبهذهاهغالمرينياللاطأندلسمنآخرأندلعىوهناك

ابنموسىنحدرمهقدم(7813هـ/978)تفاسنزيلالأندلىالحزاعيمسحودابنمحمدابن

عهدفيكانهاعل،السمعيةالدلالاتتخربم:المهوركتابه13(84هـ/786سنةعنانألى

ال!ع!جمة)11(.والعمالاتوالصنائعاطرفمنوسلم!عباللهعلالرسويه

الكاتبصاحباومنهم"...:قائلاالمرفيالبلاطخدمأندلسعنخلدونابنويتحدث

عنانأدالسلطانكالبكانالأندل!،برجةمنالبرجى،يحىابنمحمدالقاسمأبوالقاضى

بها،لأالأندلع!برجةمنوأصله.لديهرألرابه،مختصاوكانثولتهفيوالسرالأن!ثاءوصاحب

فيوبرزألادبمافيواستبحر،الأندلسمثيخةعلىوتفقهوحمع،ومرأوالتحصيل،العلمفيواجد

الثروبدل،الجانبول!ت،المعاشرةوحن،الطباعكرمفييجارىلاوكانوالز،الظم

.(12"...والصروف

23.ا!،(خلدونابن)7(

والصفحة.المصدرنفس)8(

أثار.!امىعلىبتحميئ4891!نةالبيضاءبالدار.ثر()9

فاحاهوماطلمافمدةقصرذاناسبابومن،رضوانابنخطوطهارصماليالاصلاحيةالمحاولةهذهتغلم)15(

."الاندا"اثمروعلهذابعدهقاموامناهمالثمالايةفيبجاتاودىانقلابمن

اهميى.معاويةالنيخبتحميئبتونرصاع)11(

66.الابق،المصدر،خلدونابن)12(
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كايهرإذالم!كي،البلاطداخلالفئةهنهلوجودسلبياجانبا!سجلباحثمناعرهناكلكن

ومنالأندلى،منالازحينالارستق!إطيينهولاءفإنشككرومن"...:الصددهذادطبحضهم

خارجها.أوالقصورداخلسواء،الأحداثتوجيهفيألمجتهلهدورالعبوأمد،محترفونسياسيونل!هم

أمنا،الياسيوالاحت!إفالخؤبلوحسب،وهاءهالحضرىكاءليىمحهم،هولاءحمللقد

دخولفإنثانية.جهةومنجهة،منهذاالتار.وراءمنولو،الموجهدورمنمكنمالذىالثىء

حاشيةمهمجعلبالمفرب،-والسلافيالأمراءبلاطفيوصياسيينعلماءمنالارصتقراطيينهولاء

أولائك،بالملذاتوالاستمتاعوالترفالبدخعلىالمعتمدحياتهاألحوبالىمحهاجرفتارستقراطية

فييعنيكانومبيلتهالحا3بينالانفصالوهذاوعناثرهم.ذويهمعنفملهممما،أنفهمالحكام

الحتمتةوافتيجة.ملكهدعاثممرالأأولشكلواالذينللرجالوتنكرهجندهعنالسلطانانفصالالواقع

والموام!إت...")؟ا(.للمغامراتمصراعيهعلىالابوفتحسلط!ته،ضعفهىلذلك

:الصكريايدانفي-

اعتلىوقدالمفرلى،الجيقفيبقوةحضورهمنلاحظ)ذالعسكرىالميدانأيضاالأندليونغزا

الجيق.هذاأفراديينفصلاحكمامنهمالبضصاربلالقيادةمناصبمنهمعدد

"بقوسبرمرنخاصةفرقةيشكلونكانواالأندلسيينأننلاحظالبرىبالجيىيتملقففيما

وجودويحود)،1.المشاةالأندلس!نفرمةعلىعلاوة)؟ا(،فارسالفيهنأقلدعددهموكان")هـا(،الرجل

منخاصامسمايولفصارحيث،المرابطينأيامالىالمنردالجث!فيالأندليالعنمرهدا

حسبالحساكرقاضىيسمىخاصقاضلهكانأنهالجيقهذأتنطياتمظاهرومن17(.)الجيق

هذاضغلواالذدنالأندليينبينومنالوداق)وا(،باباأحمدحسبالمحلةفاضىأو)هـا(،خلدونابن

)02(.ال!جييحىابنمحمد:سألمأ!دعهفي-المنصب

القسيفهوموشبنيجيققوادباقيسلاحامأ()21(،الفرنجية)القىالأندلىموادصلاحوكان

مجنالأندليينخيولواختصت.(22المغربفيعملهاوالمحكمةالمرقعالبلادهنالمجلوبةالمحرية

Histoiredu.كابه!الرومىالدعبدقرلهماافاوانظر64-33والدولةالعمبةالجابرى،عاكد.م()را

791-691..Maghreb,PP

.211_212ص،الفرمان!لةهذل،ابنكدالرج!،لاتوسومفانظر()14

.192ورتات،،الحنالىالسلطاناكامالمنربوصفابوفي،م.)وا(

.07الايبى،الممدر(1)!ه

؟2.ادثة،اطلل)17(

1،7:293،1304!بر18() .04t

.08-76االتاج،فى)91(

.7:304الابق،المصر،خلدونابن()02

!غوهيبالمضبمتحملكلاح127(:)2الج!إبنفافةفيكرهاوروقد،الرويةالتوساشحاتس)21(

:الامواسانراععنوانظرالمصدر.هذامن*خذ؟واللولهالعقاؤالقوس

.2:418ال!سة،المماجممملحثدوزى،

74.الأبق،المصدر،الجوفي.م)22(
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وصفوحب2(.أجراسها)فىالجواسواروكللاالتيالمذهبةوالجلاجلالجمالىالبديعةوالبراقعالتزليب

الزلافيل)"2(رؤو3وفوق،الألوانالختلفةالاقبيةعيم"كانت:الأندلسييناثماةفإنعيانضاهد

رايةعصاهحملتمنالامنهمومأبالنبابيل)،2(وتقلدبالامراس)،2(،وثنواالطوالبالحصىاعتقواقد

27(.)النس!،هباتتداعب

قادةأوكمهندسيناماالأسطولفيبالأندلسيينكذلكمرينبنىسلاطيناستحانوقد

ابناللهعبدبنعليبنمحمد:أندليمهندسيدعلىبسلا"الصناعة"داربنيتفقدوهكذأ

بابانلهأوجعل،رقراقأنطوأديجهةمنسلامدينةمبلى(1314هـ/714)تالأشبيلىالحاج

الابالىالوادىصنجلبحيثهندسيةبصناعةالآخرمنويخرجأحدهمأمنيدخلالوادىكان

الرادىفيارسالهاوأريدالداربهذهجديدةسفينةصنعتفإذا،عميقةترعةفيحسانلجامعالمسات

المركبالخرججدا،القبلىالابقوسارتفعولذلك،السفينةفيهوتقومالماءفيدخلاقرعةفتحت

)28،.القلاعمنشور

قأئداعنانأبوعينهوقدالأحمرأبنيوسفبنمحمدالأندليينالأسطولهذاقادةبينومن

عندالمناورةهذهنها.نفسهعنانأبوعليهايثرفكانصبهريةمناوراتفيالقائدهذاوشارك)92(.أعلى

البلادأساطيلاص!تعنانألمطلتعليما.ت:"أمالاذلكفيعيانشاهديقولإذ،بجايةساطىء

لمالأسطولهذاأنالىولر...")03(،طريدتهفيالأحمرابنالأعلىالقائديتقدمهمالمتركلية،الحرية

الاسبانية.والممالكالمنرببينايجارةفيكذللثهامادورألعببلأالحرىالجهادعلىأمرهيقتصر

الاسباية:والممالكالمغرببينوالتجارةالبحريالجهاد-

هذهضدوسريعمباشرفعلكردالعقابهزيمةمنذالمغربيةافغورفيالجرىالجهادانتثر

العملياتبهذهالقيامعلالمغربساعدومماوتطوأن)ار(،وسبتةسلافيبالخصوصتمركزوقد،الهزيمة

هذأويتجلى،الأسطولبناءصناعةلتغذيةوالمعموزه(،الريففي)خاصةهامةخشبيةلروةامتلاكه

ر(.)2كافبشكلعملهملأدواتوسبتةصلامحاهدىامتلاكفيبالخصوص

حادثأو،مغامرةمجردكان)ذ،الحدوتينبينايجارةحركةقطيعقلمالبحرىالجهادأن!ر

كانت)ذدائبا،نشاطأالمغريةالموافع!بعضعرفتفقدالبحر")ر؟(،يعرفهاالتيالأحداثجملةمن

والصفحة.المصدرنفس()23

المقببه.الملان!مننوعبهورادابافياضم:الرتايخل)24(

.الحبال:الاهراكى()25

.137طهاش87،ص،وزلات،الهامبهاالمقصوديكونإنالجولطم.رجح:البابيل26()

.86-83ص،البابفيضافرى،الحاجابن()27

27.صالوجيزالاتحافعلى،ابنم.()28

91.صالحابق،المصدرافيرى،الحا!ابن)92(

.127-013صالابقالمصدر)03(

CH..E..157)ار( Dufourcq, 'L Espagne Catalane et le Maghreb, P

)32(241.Lombard, une carte du bois, PP. 238 et

)33(23..Hardy,Le Maroc, P
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فيمدينةأهمذلكبفعل1227سنةستةمدينةوغدتوالاسبان).ر(،الايطاليينالتجارتشقبل

)الجهادالدوربخفىتقومكانتأخرىموادمومناكبرضلونة)ور(.معوطيدقعلاتاتلهاالعرمسالمفرب

فيباستمراربتكررذكرهاأننلاحظببأدسيتعلقفميماوغاصة.والمزمةبادسمثلوالتجادأ

السكانكقسم"...:لىماالوزانالحسن-مثلا-فيايهرر(،)7العربيةأو(35)الكطلانيةالحوليات

بادسحملوالجبال،الاسبانيةالواحللبزوارمهمفييذهبونومجاهدونصياثون:قمينالى

أفاالقصبةخارجوفي...الحريةالراعيةوالحفنالزوارقلبناءصاعجيدخبفهاوعرةشاهقة

والأهألىالأمراعتادوقد.المراكبوبعضالثراعيةوالفنالزوازسمسناتصنعصغشدارالبحربجوار

ر(.الأضراركه)5منالكثصبهافيلحقونالنصارىبلادالويريلونهاالزوارقيلحواأن

1313سنةفحوالى،الاسبانمنعدداصبتلوهاهاتهالبحرتدالجهادعسلياتكانتوقد

Guillemخرالت)كييمبرضلونةمنمبعوئانافتدى Giraltرامانساندتدوكلوديو

236 Claudio de San - Ramanفيالأصرىهؤلاءبعضودخلمراكثى،منميحياأسكلا

ر(.)5الاسلاميعتنقوكادمرينيةبمأمراسبافيفارستعلقفقدالمغاربةمععلامات

التيوتقاليدهمعاداتهمكذلكمعهمحملوابالموانىالم!تقرينالأندلس!يينالىالأخرفيونثص

الحادات-.لهذهبعدفيحا-ومصلح!االمنطقةفقهاءهنعددتصدىومد،الكانبيننروها

)5.(.الركفداخلالىتعدلىبلالموافه،علىيقتصرلمأمرهاأنخاصة،الدخيلةوالتقاليد

:بالمفربألاسانيةالعحك!يةالجاية-

تقوممشمطائفةكانتوقدأنيد)41(،أوآلافأربعةالمربنيالحسنأدأيامأفرادهاعددبلغ

عنهتحدثخاصربضالجاليةلهذهوكانالجديد.بفاسالمرينيالقصرظاهرفيالليليةبالحراسة

)34(158..CH..E Dufo " ,q op. cit. P

)35(2.CH. .E Dufourcq, op. cit. .P 158 note

)36(6.CH. .E Dufourcq, op. cit. .P 158 note

تفرتة.مراضغالعبر،،خلدونوابنهفرقة،مواذح،الفرطاسروف!-ثلا-انظرر()7

2و24رو:1ا!شا،ومد()38

)93(476..CH..E Dufourcq. op. cit. P.

بعفثاون،والفكغوالاجأعةابمةةاطيا،العافيةالقادر.وعc22O_1:812اطركة،حجى،.م)04(

بعدها.ومأ147،ص

للحمرىالالعارمالكعلاعمادا192،ورلات،ابوق،م.)41(

ملاحظة:

يترا،المرينيالحسنأ!اللطانلخدمةالملازمينالم!ارىعددأن116)صالمندفيمرزوقابنم.يور

:،.-كلديخاراحمينالىدنانكلصةيينمأكانترواتبمانالمصدرعذاو!يد.آلافوثلاثةألفينبين

والناءا486cصاثمدهه،فيخللونابنالمفىبنفىاضخدمهاومدالابان،فاالمقمود()42

237.:2الاصيفصا
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وربض"...:التاليةالفقرةفي-فاسعنالحدثبصددوهو-الابصارمالكفيالعمرى

اللطان()ر،(.بخدمةالختصة42(الفرنجيظالطائفةلكنىالمتخذالنصارى

المرينييعقوبعهدفيخاصةالمأكلبعضأثارالمسيحيةالمليتاتهذهوجودأنو!درا

تدالمرينيال!لطانيكونأنالمحتملمنإذسلا)4(،علىالاسباناستيلاءثةحأعهدهفيوقتالي

قدفوردىامانولشأرلوكانسلا،باحتلاليتعلقفيماالمسيحيةالملثياتلهذهالاتهامبأصبعأثار

المنربعنمعلوماتيعطيكان(Reveter)المرابطيالعهدفيالمي!حيةالملشياترئشأنأوضح

الذىالدوربنفسالملاتهذهضباطبقومأناذن،المستبعدمنفليس)؟.(،الاسبانيةللممالك

أصبحتالتنصصعملياتأن)ذالكنيةطرفمنمباركاكانالعملانخاصةصابقوهلابهقام

دبوسأرأخوريدأبوالسويدننصرفقدالجميعمنومسمعوبمرأندبالأندلىوصاققدمعلىتجرى

كرصيعلىصعدالحلةكساهفلمارأصه.علىووقفهحلةوكساهبيدهلحيتهالفولوفحلقباضببلية،

قدتأفيوالودوالنصارىالم!لمينمنحفرمنياأضهايم:مالثمالاسعلىمنهثرفعال

مريمابنالمسيحدينوأناإظهرنه،أبحتهقد.الآنوأناأكتمهوكنتصنةأربعينفذالصرانيةدينعلى

الأزلمه()46(.القديمالدينهو

ذإ،والسياسيةالعسكريةالتطوراتهذهتجاهحازمامومفايتخذأنأنالمرينىبعقوبقررومد

بخارجحدنلهموبخىعنها،فاسمدينةيسكنونالذينالرومأجناد"أخرجأنهزرعأ!طابنيأيهر

...")47(.الناسعنأذاهمورفع!ا،وأ!نهمالمدينة

أمر"ونصاهـ:؟96سنةحوادثعنالحديثبمددوهوآخرمكانفياثورخنفسورزكر

يدعلىالشربعةباببخأرجالقديمالمرسلهموبنىفاسمنالضارنصباخراجيعقوبالملمينأمر

"(.8(،طلحةألىابنالعلاءألىعياعامله

متاعببببأصبحبالمنربالاصبانيةالجاليةهذهعملأن)ذن،،النصينخلالمنوواضح

الأمركانإذا:الممدوحالسواللكن،العسكرىأوالاجتماعىأوالدينىالمستوىعلىسوأءلللطة

أالناسعمتدأذاهمكانإذأالجاليةهذهبمثلالمرينيوناحتفظلماذأكذلك،

273.الابقالمصلر،الموق.م43(!

الذىوهر،عداهمعمنبهيمزون7بملكالحدامالنصارى"وخمى:ونصه116المند،مرزوقابنم.4(

لها".وتملكهمعلهااضيلائهمبعدالنصارىا!دىمنسلااضقذ)لى

صلا.علىوالأضلاءفاسعنالاجانيةالجاليةعزلبينالحلامةفال!تفح)9

)03(.0016.Maghreb,Pهـا'L Espagne Catalane at

.69ص،اليةالذضرة،زرعاد(13)

.19صالابق.*()32

.69صإلابق)33(
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بالكركانللجيعقالأخرىالفرقمتالبانالميشىالجيشفيالفرمةهذهوجودخلدونابنيبرر

منجيشايتخذواأنالم!شيونالملوكاحتاجفلذلك،المصافضربحقهفينتأكدواللطانرالفر،

الجهادفيأماالميحيين،غرمعحروبهملييستعملونهمكانواحيثبالمصاف،للقتالالمتعودفىهولاء

التةلى"هـ(.بهميستعينونفلا

الفرقةهذهلأنالداخل!ن،خصومهملمواجهةالفرقةهذهأتخذواالم!بنيينأنالصمنوواضح

لهم.الفباثلمناصرةمنأضمن

ولاوجودها،وأنونبدد،واضحوجولهاكانالاسبايةالجالةهذهأنعلىبايأكيدالقولونحغ

نشاطهابفعلأيضاالعامةالحياةمرافقبعضعلولكنففط،الجينى.علىبصماتهيتركلمنرك،

الابعاديتجنبحتىالاسلامدخلقدبعضهميكونأنجدأالمحتملمنانهخاصةالمغرقي،داخل

واكييز.

العلمي:المدان-

تلاثىعندالأقطار،فيفافترقواالأندلى،أهلوأما"...:الصددهذافيخلدونابنيذبهر

واف!بقية،المغربعدوةفيفانتشروا،نصرانيةأمعلهموتغلبتالبرلر،منخلفهمومنبهاالمغربملك

بأذيالوتعلقواالصناثع،منلديهمبماالعم!انأهلوشاكواالعهد،هذاالىاللمتويةالدولةلدنمن

ر،.الدولة.00")5

وأدبائهاالأندلىعلماءمنعددكسابقتهاأيضاالفترةهذهفيالمغربعلىتوافدفقدوفعلا

العلية.الساحةعلىالصدارةمكانكبؤواأنواستطاعواوش!إثها

الآتيتين:الملاحظتينفيالمغالىلةولدىهول!لدىالتعليميةالمناهجل!نالفرقونجل

الملكة"حصولالىأدىمماالعلميةالمسائلفيوالمحاورةالمناظرةعلىالأندلىعلماءاعماد-

طاثلعلىيحصلونفلا،الحاجةمنث!"الحفظعلىالمغالىلةاعتمدحينفي")او(،العلومفيوالحنق

،)2؟(.والتعليمالعلمفيأيصرفملكةمن

486.هـ85ص،امدمة4(9)

75.ا-7؟5عى،يقلاا-المص!ر(؟5)

771.عى،يقلااالمصلأر()51

.277ص،الابقالمصدر)52(

ملاحظة:

.محقهفيفالالذىالقصار،.مثثرالحدىالعصرابامالضريقةهذهلرعلعصلواالذفىالاندلننمن

منبهايحملكانفاخهامحط،دروسشامتقوممجالهوكانت.163:..صا!سن،ةممافيالفا!الر!

في.رمةنظرةوجو!ا،وتبحراالعلومفيتفاعصرهاماموكانك!.دروسفييحصلككادلاماالفوائد

تادسلمودمماكلامهقعيافطروجازةعلالعركصوتهلالمكلبا!احواختصا!اماخذ،وصولة

الاءوالفهمالتحصهلاهلامامم،ككلفهمالاشفادةلذلكفتحاما،فهمهممرممنلكوالمقصود

http://kotob.has.it...".تامةوملكةعظيمعلمعلىفحصلوافه،والاضفادةالاخذعلفاكبوا



فيفمذهبهمالمنربأهلفأما6oوالأئدلميين،ةالمغالىلالأطفالبتعليميتحلقاخرفرقهناك-

منلا،تعليمهممجالىمنشىءفيبسواهذلكيخلطونلافقط،ال!إنتعليمعلىالاقتصارالولدان

لذلكيقتصرونفلاالأندلى...أهلوأما...العربكلاممنولاشعر،هنرلافقه،هنولا،حديث

بقوانينوأخذهم،والنرسلالغالبفيالثعرروأيةللولدانتحليمهمفييخلطونبلفقط،)الق!إن(عليه

.")رو(...والكتابالخطوتجويدوحفظها،،العربية

مرونثمانيةطوالنفسهاالأندلعىوفيالمغربداخلالأندلسيينمنالمغالىلةتجربةكانتتلك

معاخرىتجربةالمغارلةيعرفوسوفوالحضارلة.السياسيةالميادينمختلففيوجزرامداعرفت

الأئدلىفيالأندلسيينلوضعيةاصت!أضناعندعليهصنتعرفماذلك.المواليةالفت!إتفيالأندلسيين

المنرب.الىلهجرانم!استعراضناخلالومننفها،

-)لى

:!9(

)03(.

)31(

)32(

)33(
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الأولالباب

المسيعيمالمر4قجااكترللمميون
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يم!متعا-دةمرأحلفيو16،17القرنينخلالبإسبانيا،مصيرهمالأندلسيونجابه

أساية:مراحلئلاثفي،الأقلعلىتلخيصها،

اممنالموقف،موأجهةالمرحلةهذهفيالأندلحيون،حاول:الكاثوليكيينالملكينمرحلة-ا

أيةفاقبإسباياإسلامىمعقلآخرأقتحامعلىالاصبانتصميمانإذ،النهايةخريسيرضىءكلكان

بفرض!كذلثالمرحلةهذهوتتميزالأخير.معقلهمعنللدفاعبالمنطقةالأندليونبهاماممحاولة

"الرى"الأسلاممرحلةيبتدئالعلنيالاصلامنهايةالاضرفيأى،المسلمينعلىالاجبارىايعميد

الاسبافي.ألمجتمعفيالمسلمينولةLو

القراراتمنمجموعةإصدأرفيبالاستمرارتتميز:الا!وفيلبالخاصشارلمرحلة-2

كانالذتبنطالجركيبالجهادالأخصعلىتتميزلكاالاسبافي،المجتمعفيالمورسكيننإدماجإلىالرامية

.الأتراكمنتجتتوذلكبإسبانيا،بقىممنإخوانهملانقاذالمورسكيونفيهيأهم

ألادماج،محاولةبفثلىالاسبافيالمللثباقتناعالمرحلةهذهتتميز:الالثفيلبمرحلة-3

%يضأالمرحلةهذهفيتسجيطيمكنوممابإخراجهم،إلايكونلنالنهالطالحلأنارتأبنفقدوبالالمط

.الجديدةبمواطنهماستقبألهمظروف
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الأولالفصل

الحاثوليحيينالملحينع!رفيالأنرلسيون

ء(1516ء-1474/!ص.-عمي)967

سياسيةبمحطيأت-.الكاثوليكيينالملكينعهدخلال-بإسبانياالأندلىأثمسكلارتبط

فإسبانيابها.الاسلاميةالجالةتجاهالاسبانيةالياسةمسارحددتالتىهيوأجتماعيةوأقتصادية

:الوحدةهذهتعوقكانتاقىالحواجزكلبذلكمتخطيةالسياسيةوحدتهاعنبقوةتبحثكانت

الىالمناطقمنالحديدانع!إلعنهتولدالذىالعميقالجهو!الماوتبفعلجغرافيةحواجز-

الأندلى(.-الباسك-)كطالونياهذايومناالىواستقلالهابذاتياتمسكت

وهىكببف،امتبازاتذاتقيود!ليةفواتوجودبفعلالطبقىالتفاوت:اخعصادبةحواجز-

الأسرةكانت-مثلا-مشتالةففي(.oوالمركزية)الوحدةمألىتؤدىماامكزالتفككالىتودىقوات

علىيشوضونكانواالذينالبلاءالامطاعيينمنعددوجودبسببالامكانياتضعيفةداثماالمالكة

القدكلةحقوقهالهامدنالىبالامنافة،الوحدةتعزيزنيمئاريحهاكلعلىالخناقوبضيقوناصلطة،ا

Los Fueros&ولألاستردادلحربتبهبببحاسمدورلهكانوا)كلاوسReconquls.

تحمسهبفضلالصعابهذهبحضعلىالتغلبمنالنهايةفيتمكنالقشتالمماالعرشلكن

هوالعملهذا)ذن،،فكان،بحوزتهمكانتالتىالأرأضىعلىوالاصتيلاءللعربوإخ!إجهللمسيحية

استقطابمركزثتالةمنجحل)ذثانيا،والاسبانيةأولاالقشتاليةالوحدةحولهدارتالذىالمحور

تحركهم،كانتالىهيالاقتصاديةفالاطماعققط،ظاهرياللمسيحيةالمتحمسينالمتطوعينمنلعدد

،والضباطالجنودبذلكالقشتالمماالعرصقفجلب.الم!لمينيدهنالمنتزعةالأراضىعلىبالاستيلاءوذلك

الرحدة.نحوبهتسيراليالفعالةالادأزهلديهأصبحتأنهاى

F.بروديل!ايهر)1( Braudelولإمطاعيين،.اببلاءعلهةكانتالحدئةاللرلة،ان:الصددهذا

!،MAditdrranAe....02:2:محابهانظر
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أهداف!بينمنجعلتإذ،الكاثوليكيةايزابيلاالملكةعهدفيالوضحيةهذهتجسدتوقد

مهالوحدةإلىمتجهة)2(معاقلهممنمعقلآخرفيوضربهمأرأضيهمعلىوالاستيلاءالعربإخراج

)هـ(.الأهدافنفستحركهكانتالذيالكاثولكىفرناندوملكهاشخصفيممثلة)3(أراجون

والخارجى:الدأخلالصعيدينعا!خطيرةتائجالوحدةلهذهكانتوتد

فألبلاء'اخظأمأوإعادةالسلطةتنظيممنالكاثوليهيانالملكانتمكن:الدأخلىالصعيدعلى-

إلأوامرامماثول!ج!!،االملكبتصففيودخلواالقثتالية،الأهليةالحربمنذالخاصالاعتبارلهمأزيل

La:الملكينشرطةهىوإحدةشرطةإلاهناكيعدولمبالعريق،مرتبطةأصبحتالعسكرية Santa

اللصوصيةوأعمالوأفبمالحلبمحاربةإلب!اكلومسلحةقويةمليشياتخلقت؟4!4+،+م!ول،

)و(.آنذاكالسائدة

الوحدةبرزتفقدوبالفعل،خارجيةمغامراتنحوإصبانياأتجهت:الخارجىالصعيدعلى-

نفسها.إسبانيامنأكزإسبابياخارحالاسبانية

كصلكن،العربولمواجهة،وحدتهلتحقيقالاسباق()الطرفالأولالطرفجهودتلاث

علىسوأءمجهوداتهمهىوماالوضحية،هذهلمواجهةالحربفعلماذا:الثافيالطرفجهودكانت

بالأندلى!)سلاميعررمحقلآخرب!قوطالهزكلةحصلتكيفالخارجيأوالداخلىالصعيدين

التالية:النقطفيلهسنعرضماذلك

غرناطة:مملكةسقوط-4

الموتتصارعظلتإسلاميةعربيةحضارة:إسبابيافيحضارتينبينفاصلأحداغرناطةسقوطيعتبر

الايبيرلة.الجزيرةشبهخارجبهوتقذفدخيلاتعتبرهماتكتسحمسيحيةغربيةوحضارةلسنوات

)2(

)3(

)4(

؟()

52

انظر:انرايلاحياةعنالا!احمنللعزيد

0Andres Bernaldez, Memories del reinedo do los roves catoiicos-

0Lucio Marineo siculo, vida y hechos de los reyes catolicos-

.T.de Azcona: Isabel la catolica-

.Ferrara,Histoire 'd Espagne: 'I Avbnement 'd Isabelle la catholique-

ولاطهااقيربدهارهاازعلتعنحدالاولىكانتذتدالانبصاد!ة،نهاجثمنبيالةعدآراجونتخلف

الصناعةومحتقرالفلاحةعلىتغحداثنيةكانتحينفيالمتوصط،الاييف!ابحرهنالر!الحرضفيالملاص

الهود.بيدكانتااييوايجازالمدشصدكانتابد

!أتي:ما2،الهاهقفيالواردةالممادرالىبالاضافةانظرالكاثويكي،فؤيانلرحياةعنالايذاحمنللعزكد

.A.Gimenez 05 ler: Fernando el catolico--

.unidad Espaanolaا!.R Del Arco : Fernando el catolico, artifice do-

..J .M Doussinapne : Politics internecional de Fernando el catolico-

803..JeanDeecola, Hietoire 'd Espagne, P
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فيحاجزآخراعتبروهفالاسبانالسواء،علىوالعربألامبانلدىخاصةمكانةيحتلغرناطةوسقوط

بعدةالكاثوليكيانالملكانسيقومالقوطهذأبحدمباشنن)ذ،بلادهموتوحيدسلطتهمتوطيدسبيل

وأعتيغرنأطة،استرجاعببوميحملرنالاصبانكانجدامنامريبوقتوالى)وحدوية(،إنجازأت

الأولىلمعاقلهمبالشبةحتىوأممنفقطللأندبىبالشبةلاسلطتهملأفولواضحامؤثرأالعرب

فيتعنىكانت"غرناطى"كلمةإنحتىالعربنفوسفيخاصةمكانةلغرناطةظلتوقدأيضأ)6(.

كيف؟النكسةجرتفيكف،أخرىأندليةمدينةأيةتحتلهلموضعوهذا"أندلسى"كثلآأحيان

بلادهم؟لانقاذمحاوقمهيوما؟الغرناطيونواجهها

نأونستطيعالمجيين.هجماتضدصامدة،الموتتصارعلنوأتغرناطةمملكةظلت

غرناطةغزوعنالحديثبصددوهومارمولأوردهنصخلالمنالصمودهذاعواملنستخلص

صباروقدالأحمر،بنىيتمنعئراياصعالأميرهوغرناطةملكالحسنأبوالأهر"...كان:مائلا

الأصراءبينوقعمابببذلكلهتأقىومد.الرحمانعبدخلفاءانقراضمنذالامارةهذهتولوامنأقوى

جهاتمنالمسلمونإيهالجأأنبعدالسكانكثوغنيةإمأرتهكانتفقدالنراعأت.منالصارى

الفرسأنمنجثهإلىبالاضافةوذخيرةكثيممدأفعلديهوكانتأتم،منلأمررعةليهونواإسبانيا

القريبةالمناطقميتجماولاالبربربلادكلمنالعساكرإيهسارعتوقد،بالنادقالمجهزينوالراجلة

الذاءأعداءكانوالأنهمغيرهمعطاءعلىيزيدالمحاربينهولاءعطاءوكانغمارة،جبالثل

لبصارى...")7(.

:الصمودهذاعلىساعدتعواملثلاثةالأقلعلىإذن،،هناك

بتأييدبلادهمحوزةعنالدفاععلىرجالهاوتصميم،غرناطةمملكةفيالداخليةالجبهةتماسك-

والعلماء.الفقهاءمن

المملكةضدحاحمةتدابيراتخاذدونذلكحألإذ،الشمالنيالمسيحيةالممالكتنازع-

الاسبانية.

علىالحيويةتففيالماعدةهذهكانتاذعمومأ،المغارلةوالمجاهدينمرينبنيمساعدة-

غرنأطة.مملكةبهاتقومأليالعسكريةالعمليات

أصبعالمألكفاليت،الأفقفيتظهرالعقوطمؤشراتبدأتالعواملهذهاختفاءبمجردلكن

إسلاميمعقلآخراقتحامعلىالعغوعقدتاتوحدتاوأراجونثتالةومملكةنفطعلىمنقسما

الياسيةأزماتهبسببمسأعداتمنيقدمهكانماتقديمعلىمادرأيعدلموالمغرب،بالمنطقة

الابقة.المرحلةعنجذرلاتختلفجديدةمرحلةبذلكوبدأت،انذاكبهايمركاناليوالاقتصادية

)6(

بم)7

نضها.ال!ةاحراضعنوالمفاعالا!محما!ةفيالعرب!وضونصوفالانراكاناى

432-43ا:1ا!تم!،
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الص!!:م!إحل

-/1464هـ-088هـ689)الحنأدبمحاولاتالصراعهذافصولابتدأث

Lojaلوشةحصنعلىالأخرهذاانقض)ذ!رنجاندو،هجوماتأمامالمملكةحصونإنقاذم(1485

عندماالأخرهذاأنعرالغزلاطى،الأم!رأبدأهااييالعنيفةالمقاومةأمامانسحبلكنه،1483سنة

فيجهودهيضيعألافارتأى)الصغر(اللهعبدأليابنهإلىانحازواقدهناكالعامةوجدغرناطةإلرجع

استطاعرفقدوفعلا)الثجاع(،الزغلاللهعبدأبوأخوهكانحيثمالقةإلىف!ارابنهقتال

مالقة.علىالأخطار

ويرجع.اللهعبدأ!لابنهولائهمفيوظلواضدهومفواغرناطةعامةفإنالانتصاراتهذهورغم

بصددرهوألمجهولالمورخيقول،السخطمنكثيرآحولهأثارتالىالدأخليةياستهالىذلكسبب

أبوالأمربدأالعظيمالسبلهذاوقت)ومنهـ:883سنةبفرناطةوقعالذىالفيضانعنالحديث

واللهو،الشهواتفيوالانهماك،باللذاتاشتغلأنهذلك،والانتقاصوالانتكاسالئقهقرفيالحسن

وثقل،القرساننجدةمنمح!7وأسقطالجندوضيع،والحقلاتال!احةإلىوكن،المطرباتبالشاء

منذلكغرالىبالعطاء،وشح،الأموالونهبالأصواق،ومكسالبدان،فيالضرائبوكدرالمغارم

الصلاحللناسويطهرذلكعلىورافقهوز!رالحسنأ!طللاهروكانالخدمعهايثبتلاالتيالأمور

الثمهوات،فيمهمك،باللذأتمستغلوالأصرمدةكذلكالحألفبيقتذلك،بعكىوهووالعفاف

نجدةفيهمنكلويجعليستحقها،لالمنويعطحابهاويأقيالأموالويجمعويثقلهاالمغارميضبطووذهلره

حربهموالةوخيلهمثيابهمالجندباعحتى،والاحسانالمعروفعنهمويقطع،القرسانمنوشجاعة

الأندل!مدنأهلمنوالشجعانوالرؤساءوالدبرالرأىأهلمنكثرآوقتلأثمانها،أكلوا

وحصونها)هـ(.

علىالمسيحيينلغاراتردهحين-الزغلعملحذويحذوأنالصغراللهعبدأبواعتزموقد

الىمتجهار،14أبرركلنيتو6لهفيشرجالهزتعقبالمسيحييناضطرابفرصةفات!هز-مالقة

قاسيةمقاوضاتدعدإلا-صراعللقولماما!ر،فهزمعليهدارتالداثرةلكن.+م!لاطاللسانةحصن

)"(غرناطةعلى-البعيدالأمدنى-الكاثولكيينالملكينلاستيلاءالطريقمهدتمعاهدةبعقدانتهت

توالىومدصابقها)15(،هناصتسلامأكز1486سنةأخرىبمعاهل!المماهلةهذهتعززوسوف

الاتبقولم(،9148)دجنبروبسطة91(78كثت)أواخرمالقةفسقطت،المملكةمدنسقوط

!ايطالبانه)المشؤرم(الصف!راللهعبدأفىالىرسالةالكاثولكيانالملكانشأنهاقأرسلالتىغرناطة

استعدادعلىبأنهالأمربادئقورد.لوثةفيالمومعالسرئالاستسلاميالاتفاقمضمونبتنفيذ

منجدعلةصفحاتبذلكوفتمحتالجهادلمدخل!أنمرروالققهاءالعامةضفطوتحتلكنهللتنقيذ

؟-6صالسر،هظ)8(
68عىالالدلى،لالر-عيةحومد،اصد)9(

88.صال!اكق،المصمرحومد،اسد)15(

54http://kotob.has.it



هذافيمارموليقول)ذأنفسهم!الاسباناثورخونجلهاالبلدعنوالدفاعالاسماتةصفحات

المسلمين،نفوسميطيباأثرأوخلقالجهاقمامختلفمىالانتصاراتهذهخبرشاع)...:الصدد

علىالبارىووادىالجبلهاباطقعربفثارأوصاطهمنيالجهادحثلتذبهيةانطلاقةفكان

وألمصلة،وبيلودوىمرضانمدنضدحربيةعملياتبنفعهغرناطةملكوقادالنصارند،حكامهم

جثه.00()11(.مامتصمدأنحامياتستطعلم)ذمظفرافدخلهاومادش،

وزنهيدرككانصراعوهوبالأندلى،العربخاضهالذىالمريرالزاعهذافصولانتهتهكذا

المقاومهأمبةعلىرولالرمتنف!فيوهوتاريخهيفيهامةتحولنقطةاعتبروه)ذالابان،جيدا

دخولعنيتحدثوهوالايهرالسالفالاسبافياالمرختركهالذىالوصفمالىولننظراسربية،ا

استخلصواولماالهدوءأثقلهجوفيالحمرأءمصرالىالنصارنددخل)...:الحمراءقصرالاسبان

فضة،منكبرأصليبافرقهونصببالقصرالأبراجأحدالىالكاردنالصعدمرافقه،مجموعلأنفصهم

نحوانحنتحتىالحمراعاقصرفوقمنصوبأالصليبالملكةأبصرتوماالمسجية...الملكيةولواء

أعضاءنفوسنيالحماسالمثهدأثارربها،الالكروتوجهتصلىوهىكبتاعلىوامفة،الأرض

نحويزحفونوأعياضهمالقومعليةوبمضفصناندوبدأذلكعند.الدينيةالأناضديرتلونفعكفواحاشيها

صهوتهعنللنزولتهيأفرناندو،مندناولما،جوادهممتطيااللهعبدأبونحوهتقدمدخلوها،ولماغرناصة،

اللهعبدأبوففبل.عليهضفقةيفحل،ألااليهأومأالأضرهذالكنالمرالطالملكالىالتحي!ةليقدم

الكونتالىوملمهاالنصرافيالملكفتناولهاالقصر،مفاتيعاليهوقدما!نىبنادفرذرأعذا!مع

كرناطة...()12(.علىنصراقحا2أولأصبح"تىتنديلا

عدأربالام!رمتعلقةوالاميازات""الحقوقمنبخموعةو!االشليم)را(مماهدةأبرتنعم

)11(

2(1)

1()ر

44رالابى،المصدركربخال،مارمرل

447.الابق،المصدرفينحال،!أرصل

أي!حم!175،مهـ+هـث!هـ4بسنكاسالمامالارضفمنصفيايليمبمحاهدةالجعلقةالؤلائقتوجد

Simancasغرناطة.بلد!ةوجلات

مجموعة.ضمنالؤلائقهذهتوجدب!نكاسالعامبالارضيفيحلقفيصا

Capitulationes con Moros y caballeros de Castilla

الآنية:الؤطئقبالاخصفاوكظر

.30211 Fol- ,702 .P,.R leg11 FOL ,602 .P .R leg11ا!،loF.P.R

التزتلكفيابرتاييالاصلةالمعاهداتعنغطرطةوئائقعلنحتوىفهيكرناطةبلدكةصجلاتأما

صرها.وقدزافرا،دىفرناروالكوثولكنالملكينعزل!الىتحوملكيهاوكات

Miguel Garrido Atienza

Los.!4:الا!بالنوانغرنأطةتليموثائقضن capitulacionnes pare Is entrega de Grana

Gasparعياعرالأبهرالالفالكاثرلكيينالملكينسكرضالىملكياأكضاتعوأخرىوثاثقالىبالاضافة

Nazaride.:الآذبالحنرانولرهاأ+هـ"لم5 Grenadaاهـ+هح!Documentos Arabes de

corresoondenciaintima".ء entre los reves catelicos Boabdilح!ه804لأPrimeros'،

Revistade.926-026لأ Archivos. Bibliotecas7 Museos, madrid,0191 tomo0111** pags

431-7421ا*اءا،،هـه148-417137هـ23.1
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الثعائرممأرسةوحرية،الاسبانبماعدةالمغربإلىوالتنقلالتجارةحريةتضمن،عاهةوبالمسلمبنالله

جديدةقراراتتد!ريتمريثاالأوضاعتهدئةهوالمعاهدةهدفأنبعدفبمايتبينسوفلكنالدينية

نيهىلهولاءأعطيتكهـالتىوالامتيازات"الحقوقإن)ذنهاثيا،بغرناطةالاسلاميالوجودلتصفية

عناصريدعلىتجددهامنوخوفأالعربيةالمقاومةعفأمامالضمائرلعراءالرشوةمننوعالحقيقة

فيهأبرمتالذنداليومنفسفيالريةالمعاهدةإبراموماالاصتلام.معاهدةبحدتسنغلممازالت

)يى)،1(.أضرناماعلىصاطعدليلالاالتسليممباهدة

بتنصرالقاصىنحططهمينفذرن،الاسبانبدأحتىالمعاهدتينعلىمصروقتكلرلموفعلا

المورخيقول،العدوةالىاتجهالذىنفسهالأمرضشمومندفيعلىالبقاءحاولمنوبطردالملمين

:الصددهذأفيالمجهول

وبعثبالجوازفأمرهالعروةإلىعلىبنمحمدالأم!ريصرفأنلهظهر-اللهدمره-الطاغية)ن"ثم

أرأدممنكثرخلقمعهواجتمعالم!بة(أعمالمنبلدةAndre)عذرةهرسىإلىتأىنأنللمراكب

فيوسارواالنصارى،معوكرامةوأحسرامعزةفيالمراكبتلكفيمحهومنمحمدالأصرفركب.الجواز،

ثمء()"ا(.اللهحرمبا-فاسمدينةإلىارتحلثمالمفربماعدوةمنمليلةمدينةنزلوأحتىالبحر

وقدرهتحالىاللهتضاءمنوكان)...:بغرناطةالبقاءحاولممنالنأسعأمةالىذلكبعدالأمرتعدى.

وجوعمفرطوغلاءعظيمةضدةالاسأصابفاسمدينةإلىوصارعلىبنمحندالأمرجازلمأأنهلا

الذينمنالاسبحضورجعالأمر،ضدةمنالناسهنكثرفرحتىبفاسالأمروأضتد،وطاعون

والدجنالاقامةعلىعزمواذلكعدالجواز.عنالناسفقصرالدةبتلكفأخبرواالأندلىإلىجازوا

الناسأنالرومملكرأىفلماالمال،وعثرالثقيلوالمفرمبالكراءإلاذلكبحدأحداالنصارىيجوزولم

اشترطوهاالتيالروطنقضفيأخذالأوطانفيوالمقاموالاستيطانالدجنعلىوعزهراالجوأزتركوقد

حرمةوزالتبيعها،فقضأنإلىفصلافصلاويحللهاشرطاشرطاينقضهايزلصولممرةأوذعليه

الفروضاتعذموفرضتعلمصمالنصارىواستطالوالذلةالهوانوأدكهمالمسلمينعنالاسلام

الاءباضإلىكرناطةمدينةمنبالخروجوأمرهمالصوامعمنالآذانلهمومطعالمغار+عدصموثقلت

صاغر!ن...")،1(.أذلةفخرجواوالقرى

دعاهمذلكبعدثم)...:عمبدتهمنيئطعنونوهمالمسلمينمأصاةاثولفنفسلناويصور

كلهاالأندل!وصارتكرهادكهنيفدخلواوتعمائة،أربعصنةوذلكعليهاكرههمالتنصرإلى

منخفيةأوقلبهفييقولهاهنالاجهرا،اللهرسولمحمداللهالاإلهلا!ايقولمنولأي!قنصرانية

تمالىاللهذكربعد،والصلبانالصورمساجدهاوفيالآذانبمدصوامعهافيالنواقيىوجعلت،الاس

يقدرواولموالمحرومينالضعفاءمنفعهاحزين.وسمقلبمنسناونكباكيةعينمنسنافكم،القرآنوتلاوة

وين!ونمدرارا،غزورأسيلاتسبلوموعهمتثتغلقلوبهم،الملمينباخوانهمواللحوقالهجرةعلى

46-54ص،الاندلسلملسالقرىالتم!حنامله،عدهمحمدعدالربةالمعاهدةنمىانظر()14

34صالعصر،نجدن)13(

44صالابق،المصدر)16(

56http://kotob.has.it



أمهيالتىالحمرويشربؤقيالخنزررويأكلونللأوتان،ويجدونالصلبانيعبدونوبنتاهم.أولادهم

أثدعرمبذلك-فحكومنزجرهمعلىولاخههمعلىولامنعهبمغلى!درونفلاوالمنكراتماالخبائث

كط)17(ةهاوطامةوأضرهاأعظمهاماومصيبةأمرهامافجعةمنلهافيااالعقاب

رثاءالأندلى،رثاء-فيةنظمتاليالمرارأشهرومنكبيرا،النفوسفيالسقوطوقعكانوقد

مطلعها:هذابقصيدةلهاالدقونأحمد

وأخوال.أجمبامبينماوععثوأحوالآمالعكىمنأمنت

اشغالك!منمشتغلفالجسمنكدمنالقلبفيبمااتليتولا

أهوالى.أجلمنأندلى.أرضمن.خاليةالدين.وبقاعلاكيف

15()،نكالأعداةمنللمسلمينفياالمسلمينقلوبنجغتعت

الملكانتمكنهل:.هدابعدنتاءلأنلناخطوطها!الحامة،وهذهالمأصاة،فصولهىهذه

العرباستسلمأ.يل.باالمسلمينثورة)خمادمن-كرنأطةسقوطبعد-بالفحلالكاثوليكبان

ماذللش؟افسلمينمنتبقىبماالكائوليكيينالملكينعلاقةكانتكيفألقدرهمررضخوا

ايالية.الفقرةفينرضحهأنشحاول

ئج.بغرناطةالمصلمينهنتبتسهاإزاءالكاثولكيينالملكينسياسق-2

أنمنذ)..:!اق!؟كرناطةحربعنكنابهفيالكاثولكيمالملكينسياسةمارهوللخص

)صباتيا،منمحضدطأثفةسحقعلىيحملأنلإلحاحاليهيطلبونوالأحبارغرناطةعلىفرديناندواسنولى

لهسو)نهالمنرلطالىوالعبورأملاكهمبيعأوالتنصر،)ماالبقاء،يودونالذىالملمينالىبطلبوأن

المستحيلمنلأنه،المملكةلسلاموحفظلأرواحهلا)نقاذفيهبللهم،المقطوعةللحهودخرقذلكني

علبقواماللبنوك،ولائهمعلىيحافظونأوالضارى،معوسلامصفاءفيالمسلمونيحيقأن

الاصلام...()"ا(.

ورأس.طليطلةهطرانCisnerosسينروسالكارديالالسياسةهذهتنفيذأداةكانتومد

Hernandoتالا!رادىايرناثووالأبالاسبأنية"02(الكنيسة de talaveraبالاضافةنجزلاطة)21(.مطرأن

4هـو4ص،السابقالمصدر()17

...401-115:،ازهار،المفرى،أ.عدالفصبدةانظر()18

("،)47.1.Moriscosde Granada, PP15+اهم y Castigo de55!اه

.:انظرايوءمنلل!ز!د()02

9291.Fernandez de Retena ).P( Cisneros y su siglo, Madrid-

4391.decisneros, Barcelonaأ"ما55*ا,هـ818!+!ه

انظر:ايوصعمنلل!زكد)21(

501..MarmolCarvajal, op. cit. P-

5791,Caro Baroja (Julio) : Razas, pueblos y linajes, Revista de occidente, Madrid-
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اثهر)سيزوكماافؤلأنك!خطتهما.ينفيذالمساعدةكللهماتدمكانالذىغرناطةحاآإلى

الملمينحقزالثصنىعملهإلىفبالاضافة،بغرناطةالملمينحقفيارتبههبماجميعأهؤلاءبينهن

،ركاضها،غرناطةاهالىمنالعرلةالكتببجعأمرفقدالتاريخعرفهاحضا!يةجركلةأفضعارتكب

المصاحفهنالكعصوفهاالمدكة،صاحاتأعظم،الرملةبابيدانفيهاثلةاكداسأونظت

سوىفهايسلمولمجميعأالصان!اي!ضرتوالعلو3،لآدابكنبمنوالآلافالزخرفالبد!ة

!ا!ءا!)رى،deهـمهـ!مص!9مدينةفيألأهااقىالجامعةإلىحملتوالحلوم،الطبفيكتابثلاثمائة

!دفصينروسكانومد2(.العرية)رالكتبمنألوفعثراتالهمجيالاجراءهذاضحيةوذهبت

السهولةمنيصبحوبالنالىثراتهمعنبفصلهمبعقيدتهمالملمبن*يطرابطأىالغاءالىبذلك

أنغرناطةعلىالاسبانلاستيلاءالأولىالنواتفيالائدةالفكرةكانتفقدوبالفحلتنصوهم.

لهذاتبث!ثةفرقفنظتتايهر،صعوباتوبلونأفواجاالميحيةالديانةفيصيدخلونالملمين

وفرضسيس!وسفتدخلبالفثلباءالفرقهاتهعمللكنوراهباترهبانمنتتكونالغرض

الجهادمعلنينللثوزهبالمسلمينأدىمما).2(،لديهالتحذبوساثلكلستعملاالقسرى،التضص

المتعصبة.وجاعتهالكاردينالضد

علىالاجراءبهذاللقيامسيصنروسمع6يفاقعلىكاناالكاثولكيينالملكينبأنفيهثكلاومما

2(.)والقرىالتصوبحملهفوخاقدبأنهماالادعاءأتمنالرغم

توحيدمنكلكنهالذىالأولالأصاسهيالحقيدةوحدةبأنالآخرهويومنفرنأندوكانفقد

أواسريةرىبدينهماحتفاظهمأنالكنيةمعوورند،الملمينباسثحىكانأنه؟المج!%ة،)سبانيا

المسلمينتنموفإنتمومن،عامةبصفةالاسلاميحالمالوفي)فريياكالفياخوانهموبينبينهمالصلة

بينالحلافحول)ذنقبلفماووحدتها.)صبانياللامةالوحيدالضمانهواللادمناجهم)ضأو

منومسؤوليةالكاثولكيينالملكينعملمنيبقىسينروسعملفإنوفرنانموالكنيسة

نوول!ما)ء2(.

تقعوهياياجه،نهرروافدأحد،فارسخهرعللوتوعهاالهرتلعةأواللامعدبتلحةالرواك!لعرليةفيتمى()2

مد+!د.ولينبينهاالمافةنتصفني.الحجاؤوادىغر!جنرلا

E.نتحرهاالاجراء،هناضحةذبتابيالصيةاليهبعددتتدكلنيالأجانالمؤرخونيمحلف)23( de Robles

سينروس.ح!اةعنكنابابقرنذلكبعدمحبالذى

vida v Hazanas del Cardinal Ximenezا!Compenido de

B.وكدهاكابا،الافوخمةبمليون de pedrazaالفاؤوعر!وعةبماثةقالل،سهمحبالذى

iestica.4بهمحا deGranadaاهHistorie ec

الممترل.الىاتربتتدفىكانورمماالنا،يثأنينكوندىويتدرهانتط،الافبخمةالاخرالبضويتدرها

انظر:

0.W Prescott : historiv of ferdinand and Isabella the catholic. .P 53-451 et notes

)24(Dominguez Oritz (Antonio) y Bernard vincent, Historia de fos Moriscos Vida y tragedia de

91-18..unaMinoria. PP

)25(02-91..MBditerranOe...,.2 PPا!,Braudel!.

911.عى7591امحير.ضنر،27،الحددالج!إ!ة،الاصالةبمجلةمقالكرناطة،ملسثورة،الصباغيل()26
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منطقتهمتعيشهاكانتالتيالتاريخيةالمرحلةمستوى!بغرناطةالمسلمينفعلردكانومد

الجاثرة.القراراتهالهضدالنوصهفأعلنوا

:1"4عامابيازلنانفاضة

علوالرعبالقلقسيطرومدباهضبماجدعلةضراثالمدجنينعلىالاصباقالتاجفرض

لنوراتلقيامامبهيدنتيجتاكانالتيالجائرةالأحكامتلكصدورعندغرناطةأهلمنابسلمين

الأرانصىمنشاسعةمساحاتتوزحتمغرناطةالاسبانلدخولالاولىاللحظةفسنذالمتتابعة)27(،

.النبلاء)02(أ!لباعبعدفيماأصبحواالذينللمسلمينالاملاكهذهوكانتالاسبانالبلاءعلىوالأملاك

8914عاموفي.المتتابعةلثورانص!نتيجةسيثةمعاملةوعوملواالضراثعيمفرضتومد

حدردتحتمطنة،أماكنفيووضعواالاسبافطالمجتععنالاسلاميةالحناصرعزلعمليةأجريت

مما)02(،نفورهمحالةفيعدصموالقضاءالسي!هليسهلوالمسلمينالاصبانالسكانبينالمعالمواضحة

العوامبخشيةالأحوالصهدئةالكاثوليكيالملكحاولومدللثوزه.المسلميننفوسفيالحماسزاد

!يدأفافلElches(03)..6اسباقأصلهنالملمينومعالملمينالثوارمعلي!بمسينروسفبعث

ودكنهميعاداتهمنصسكللمسلمينيجيزأنالاتفاهصهذامقتضىوكانحين.إلىولومجار!االىالمياه

لا6لفاهماتمنبهممرمالكؤالثوارلدىاهمامأىطقلمالاتفاقهذاأنغراحترامهلاوضمان

فيالبنودبابصاحةفي)سبافيأصلمنمسلمابنةعلسيسنروسخدم!اعتداءسوءاالأمروزادتنفذ

فدب،وصاحبهالمفوضالىووصلواالفتاةلصراخ.استجابةعارمهثورة!الملمونفهبالبيازيغحي

نحوالثائرينحشودوصارتهالمصلمينيدفيالشرطةمفوضوؤمع3الخادوفرقلوبهمافيوالرعبالهلع

إلاتكنلمالحادثةهذهأنثقةكلهم،عليهللقضاءالحمراءفقصرمربالقصبةفيالكاردنالبيت

لاسبانعنمنفصلةمستقلةأندلسيةحكومةنصعلوابيممصنأربعينهؤلاءاختارومد)ار(.جبتخطيطه

الكونتغرناطةمدينةحاامببتفيالكاردنالفاحتمىعالا،غداالشعبينهذينتعابثىبأنمقتنعبن

فعلاالحملةواتجتآخرهلاعنالبياز!نؤالمسلمينالثوارتبيدكبضحملةلإرسالوأقنعهتنديا،دى

،نادرةث!جاعةالملمونواجههاومد.مغلقةالثوارإلىاثود!ةالطرقيكلرؤ!الدىفدهلتالثوارالى

6لفاقمةعقدالىأدتالتيتالاف!راالأبكرناطةمطرانوصاطةلولاذلكمنأبعديتطورأنالأمروكاد

كونواأنعيملكنالثوار،هولاءهنأيا!امبألاتند!افوعد(،)32السابقةالوعودبمقتضاهاتحترم

بالدلهانةمنممبلومن،الزراعيةمنتجاتهممن)تاوةمنعصممماويؤدواالكاثوليين،للملكينرعايا

غرناطة.منعهاجرأنفعليهالديانةتلكألىومن،ولغتهوتقاليدهبعاداتهيحتفظأنفلهطوعأالمسيحية

)27(.81.Antonio)y Bernard Vincent, op. cit.)PثأذهDominguez

6364،الاندلى،لملسالنصرنصا!صنصحتامله،عد.محمد()28

58-55.47-42,.Moriscosdel reino do Granada, PPءه!اro Baroja Juli92(!لم(

اليةعلو!راهما!وراالكنيةأخدتهمثمادواالذينالاصانعلاطلقتاسبانيةكلمة،"ه!"حاع)03(

المورعحن.ثايناءنعل!عيونا،فوكمالىيعالواابمرامةال

.78الايق،المصدرحتاطه،عبدهمحمدانظر

)31(012-116..Carvajal,op. cit., PP75اه+م

(32)145..MarcelinoMenendez y pelayo, Hietoria do espana, p
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البنكيلخثيةالصراتإلىفرواذكربما"المنتخبةالأندلسيةالحكومة"أف!ادالألىلعونحمعولما

مملكةإلىالدخولمنأندلىأتصبمنعيقضىأمرأالاصبافيالاجأصدرالانتفاضةهذهوبعد

صوىهزلاءأماماذنيبقفلمالورلة)ر؟(،المنويةروحهمنضفعقومهببنيتحلطلاحتى،غرناطة

الغاراتالاسبانعلىمنهايشنونلهم،محاملمناويتخذون،الجبالفيتأويلهمملاجىءعنالجث

وعزيمة.بصبرجهادهميمارسونوظلوا.اللهسيلفىجهادأممتبوشها

:(1015Alpujarras)ابراتثورة

جنوبالواقعةالراتمنطقةفيإخوانهمثارأنالازبنفيالملينانتفاضةنتائجمنكان

كبرتدمربعملياتتقومالحملةوكانتالتررة،هذهلإخضاعحملةالاسبانأرسلوقدغرناطة)،ر(،

إلىذهبواممنانتقامأصرا"،-"غويخارمريةأفرادجميعبقتلقاتفقدطريقها،فيبهتمرمالكل

ا!تمهدمعاهدةابرامالىأدىمماحلتأيماافوارمنعنيفةمقاومةالحملةووجدت3(.)والث!رات

نأنلاحظالاتفاقيةهذهوبعدغرناطة)،3(.اصتلاممعاهدةشروطببحضبالوفاءالكاثولكيانالملكان

عنهايقالماأقلبأعمالالاسبانوقامم2015سنةفيإلاتخمدولمر(جديد)7مناشتعلتالثورات

Williamالانجليزىالاحثيأيهرهماذلكأمثلةوهنووحثية،)نسانيةكر Prescottالىإضارتهعند

وكانبالنساءوالأطفالمليئأسسجدأنححفلولنالكونت))ن:الثراتبمسلمينأنزلالذممطالحقاصبط

كانالأهليةالحروبهذهأثناءوفيالدماء،منأنهارتراقوكانت،الجرائمأبشعيقترفونالا!بان

وأتباععيدمجرد-نظرهمفي-الأندليينلأن،الدينيشعورهمعنالبحدكليبتعدونالمسارى

شيرأ-الصاحثويضيفايامة(،للابادةبل،فحسبالعقابلهذاالأندليونيتعرضولموزميق،

و)نمابهمرحمةسصىالأندلسيينقتلفيالملكلنبركالم:هائلا-فردياندوالكاثولكيالملكالى

بعضفمنحهمتنازلولذاالراتفيالضاد!لةالوحوشرهذهبدماءيلطخلالكيوتغطرسأ،تكبرا

الاعتبار()8؟(.

الىاليازبنصجدومحويل،كبرىكنيسةالىغرناظةمسجدتحويل،الأحداثهن!عنونتج

ألفخمسينمناأكزمسرانصروضواحيهاغرناطةمدينةوفيانحلمى،كيسةإعهاومدرسةبهيسة

منالبيدالهدفالاسبانالباحثينأحدويلخص(.)35كنائىإلىالماجدبمغوحولتضخمى،

...78الايق،المممرحتامله،عبهعمد()33

)34(166-164..Granada,PP!مfuento Alcontara, historicا!Miguel

81الاكأ،المدلمر،خاملةعبهدد()35

)36(Francisco de Paula villa - Reef y veldivie, Lecciones elementales de historic critics de

55ء8+هم03805

)37(244-242.8.cat6licos,هلأ!مPPه!!اcruz, cr6nicaم!هأ+ههAlonso

)38(391.8.cet6ficos, Pمهاهـ7!مHistoria del reinedo de

)93(112..rvajal,op. cit. Pح!Marmol

391..catblicos,P!محىا!لأAlonso de *ants cruz, crdnics ehttp://kotob.has.it



خطرأيضكلون،الأندلسفيد!ارهممنأخرجواالذىالمسلحون)كان:اشترةهذهفيالملمينطرد

ومد.المتوسطالالضالبحرغرب-فيالملاحةعلىعامةوبصوزهألاسبانية،الثواطىءأمنعلىكب!ا

قلوبفيالرعبوزرعتحجمأ،وازدادتالاندلى،مسلميهجمات-الفترةتلكفي-كش

للاسبان()04(.لدىالأسرىبإخوانهمالفديةمقابلالواطىءسكانمنيأصرونوكانوا،الاسبان

الديانةودخلوا،أمرهمعلىغلبواالذينالمسلمينمنتبقىمنكان2015cعأمبحدوهكذأ

لكيوالأد-!ة،الكنائىعلىيترددونفكانواالجديد)ا.(،الدينبقبولهميتظاهرونمكرهينالميحية

الأمر،ظاهرفيإلابديلا،الاسلامعنبالميحيةيقبلوالمالأمرحقيقةفيلكنهمالاصبان.يثاهدهم

داخلالصلاةف!إئضيودونوكانوا،الجمعةأيامصراالأصلىدينهملشعائرممارستهمفيومد-استمروا

صنهبوابأخهمالآخرالطرفموهمينالآحاد،أيامبيوتهمأنفسهمعلىيغلقونوكانواشديد،بحذرل!وتهم

الكنية.إلى

غسلهمإلىيبادرونكانواالكناش،فيأطفالهمتعمبد!مكانعندماأنهمإلىبالاضافةهذا

فييعقدونهابحدماسراالاصلاميةالطريقةعلىالزواجحفلاتيعقدونوكانوا،عنهمالصليبآثارلازاك

)2.(.والرهبانالكهنةيحضرهعام،شهدأمامالكناش

أصبحتفقد،الحرجةالظروفهذهفيالاسلايةالشعاثربهاتمارسالتىالريةللصفةونظرأ

لها،مغلقةحلقاتفيجيلبعدجيلاالآباءعنالأبناءيتوارثها،موروثةتقاليدوممارصةالا!لامتعاليم

الرية.المجال!صفة

M.أل!لنالكارسيأميرسدسالاصبانيةالباحثةأئارتوقد .G Arenalالمرأةلعبتهالذىالدورإلى

أبنائها)/4(.إلىالاسلامتعايمنقلفيالمسلمة

اقفتينل.عاآلمتابعاتعرضةالمورسكيونأصبحفقدلذلكونتيجة

:الكثى)،،(-!م

الكنييةالحقاثدفيالتحقيق.فكرةلكنالتفتيقبصاآلنثوءمحددتاريخإعطاءيمعب

أصدرم(9117)+!3؟مالترانفيفاكالكنائيالمجلىفخلالمبكر.ومتفيظهرتالرومانية

واصترهامهم)،.(.بلممتلكاتهلاوحجزالمارقينبمتابعةأمراالثاكألك!ن!درالبابا

)04(54-63..politicsInternecional de Fernando el cat6lico, PPهـا,JoseMe Doussinague

)41(011..expulsi6n,P8داPascual Boronat y Barrachina, los Moriscos espan6les y

)42(912-128..MarmolCarvajal, op. cit. PP

)43(25..Moriscosy!1 inquisicl6n. Procesos del Tribunal de Cuenca, Pهط!
Emilاحصفقدجما،كبكلالتتحقعاآبالوغراصاان)44( Van der Vskeneضةالصادؤبلوكرايةفي

خلال973وكر،الىصالترنخلال062تجاوزلاعددهاكانحينفيعرانا،0591حوالمي6391

.الوتزلكنذصلرتإذتباوؤالآنابلرغرا!اتهنهابحتلكن.091-56191سنوات

ضالات.أوكبضكلقصاءعدددةدراطت

)',B.Bennassar.:انظر inquisition espagnol, .P S

)45(7..GuyTestes at Joan Testas,'( inquisition, P
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الأساففةإلىيعهدالبابافكانالميلادى،عشرالتالتالقرنأوائلمنذالفكرةبتطيقبدىءوقد

الابامندوبوفكانوفرنسا،وألمانيااعلالبافيالبدايةمنذالنظامهذاوطبق،والكفرةالمارمينبتعقيب

الاولىافواةهىكانتمؤخةكنسيةمجالىلذلكوتعقد،أخبارهميقصىالأنحاءنحتلففيلجون

التفتيق.لمحاآ

بل،والكفرةالمارمينةمطارعلىمقتمرأببقفلمالزهن،بمضىالمتي!قمحاآاختصاصواتسع

العاملعيمأخذكاالمسيحيةالديانةبسبفاضهمواايهود،دورذلكبعدوجاءالمحرة،الىتعداه

بالربا.

الىسفيرهماأرسلافقدالكاثولكيين،الملكينعهدإلىبإسبانياالمتيقمحاآتأسيىويرجع

بالفعلالحاعةالخطوةواتخذت،الشأنهذأفيبراعةعلىللحصولم1478هـ/883صنةالابا

فيالمروعلاطهاوبدأت،اشبيليةفيالأولىالتفتيقمحكمةوأنشئت0148.سنةفيالمثروعينفيذ

براعةالكاثولكيانالملكانواستصدرمهم.ألوفأفطاردتXonversosالمتنصريناليهوضدمثتالة

وشقويية،وجيان،،قرطبةفيجديدةمحاآأنشأتإثرهاعلى1482صنةف!إيرفيالبابامنأخرى

التفتيثقلمحاآأعلىمجلسبإنشاء1483سنةفيأخرىب!اعةوصدرتالولد،وبلد،وطليطلة

;Supreme)الدين.شؤنفيمطلقاختصاصله

تتابعايفتيقمحاآأصبحت2015سنةالأندليينضدالاجبارىالعميدقرارصدوروبعد

"بضروزهيأمرهنجدهالخامسلث!ارلالكاثولكىفرناندواتركهاالتىالوصيةففىبص!إمة،المورسكيين

فقدلذلكمحمد")،هـ(،طائفةعلىالخناقلضييقالكاثويكيللايمانومخلصينأكفاءمحققيناختيار

فييترددمأفكث!%التفتيق،محاآإنشاءمسؤولةالكاثولكيينالملكينيحملوندائمأالمورصكيونظل

المتيق...")7،(.محاآأنشأتلأنها،جهنمدخلتمداي!إبيلا")ن:مولهممحاضرها

عاليةمعنويةبروحلكنضعيفةبإمكانياتمستميتأنضالابغرناطةالأندلسيونناضللقد

الأندلسيوناكتفى:.هلنتساءلأنلالكنالم!إت،منكثرفيلمطالبميرضخونالاشبانجعلت

فعاليةمدىمابالفعلإليهاتجهواو)ذا،الاسلاميالعالمالى،الخارجإلىاتجهواأنهمأمفقطبإمكانياتهم

؟ساعدأتهناككانتإن،المقدمةالم!اعدات

)46(

()47

هـ2

Inquisitionه!اه+ء1:.215 ofا!,s .A History of tا!Ch"

001.A..H .N Inq. leg791 °n5 In Morisques et chretiens, P
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الاسدالة:-3

كاناييالجهاد!ةالعملياتورأءدائمأكانالأخرهنالأن،المغربالىأولاالأندلسيوناتجه

عدوةأهلمنالم!لمين)خواننا")ن:الصددهذافيالمجهولالأندل!ىالمورخيقولهؤلاء.بهايقوم

وهو،وسكنعلينابنىمدوعدوناوإغاثتنا،نصرتناعلىعرجولامهم،أحديأتنافلمإيهمبعثناالمغرب

لا..0")5،(.مددلاومحنبلادههنيأتيهوالمددضعفأ،نزدادومحنقوةيزداد

ااييوالاجتاعيةوالامتصاديةالياصيةالظروفإلىالمساعدةتقديممنالمغربتمكنعدمويرجع

منوكان"...:المغربالىمجيثهمبعدبأنفسهمالأندلسيونعأينهاظروفوهي،انذاكيعيشهاكان

عظيمةشدةالاسأصابفاسمدينةالىوسارعليبنمحمدالأميرجازلماأنهومدرهتعالىاللهمضاء

كاالأمر..0")5.(،شدةمنالناسمنكثيرفرحتىبفاسالأمرواشتدوطاعون،وجوعمفرطوغلاء

بفاسوومعي!...:يقول)ذالحنفيخليلبنالاسطعبدالمصرىالمورخأ!أالظروفهذهعا-ش

تلكفيالفرنجوأخذتعبادوهلاكبلاوخ!إبغبموفسادواهوالوفتنوحروبخطوبرأعمالها

ماثمةوالثرورالفتنزالتولاذلك...وكميرواصيلاطنجةمنها،العدوةمنابرمدنمنعدةالفت!إت

عبدأور"ماالجنا!)1،(اكدوقد000")ه،(.هذا!ومناالىبل،سنينمدةالإدبتلكمستصحبة

بيعاضطرواالمناطقبعضفيالسكانأننصإذلمارمولبابسبةالثعأنركذلكالحنفى،الاسط

إلىالاتجاهإلاالوضعيةهذهبعدإذن،يبق،فلماليومي)2،(.موتهمعلىللحصولونساءهمأطفالهم

القسطنطينيةسقوروبيندائمأكللطوبئواكانالاسبانأنخاصةاك(والأت!)مصرالاسلامىالث!ق

كانتأورولا!الألمإكلمجوهاكانالتيوالخطواتالأولىالأخورهذهعوضتإذ،غرناطةوسقوط

إسبانيا)؟؟(.فيمثيلاتهاتقابلها

ال!فاؤمصةالمثالسبيلعلىنايهرمرة،ماكربمصرالاندلىاستعانتفقدوهكذا

هـ844مشةفيجقمقالظاهرمصرسلطانالىاللهعبدأبوالعلطانبهابعثاييالأندلسية

الاسلاميالعالم!داعتمدكانتالمفجعةالأندلىح!إدثأنإلاتأيهر.نتائجعنتسفرلملكنا

عامالحجةذىح!إدثفييسجلأياسابنمصرمؤرخوهذاالقاهزبلاروفييترصداهاوأصبج

دنعلالحسنأ!بنمحمداللهعبدأباأنالفرببلادمنالأخبارجاءتوفيه"...هـهـ:86

أمورل!ماوجرتأله،منوملكهاكرناطةصاحبلاللهالنالبأبيهعلىثارمدالأحمرابنسعد

فيللهوالأمرالفرنجوملكها،المسلمينعنالأندل!خروجالىذلكبعدالأمروألشرحها،كطول

معمشتركةخطة6914(-)0146ما!باىالمملوكياللطانوضعفقدوهكنماذلك،).،(.

؟"صا!رههله)48(

43-44صلايق،االممحر)94(

55-56عى،الاممالزهر)05(

527صرهالز!الر؟(1)

1:111اصا()52

844هيقلااالمص!ر(؟)3

2:216اره!،اد4)54(
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لنزوموكاأصطولاالأخكلهذاورسلأنعلىتنصى1512(-)1481اكاق.نجافىيداتمثافياللطان

تبعث!)نواءإبيلا،فيلاندراهمامبذلكفيثفلإصبانيا،أملأكمن!وثذكانتالتيصقليةجزفئ

وثواعدها)،،(..جيوشهالتجيدالأندلى،إلىالبحرتجوزوا!يا،مصرمنالجندمنكبمص!ات

إلىكتاببتوجيهوامحعفى،الخطةهذهتنفيذدونحالتاكافيبان!يدللسلطانالداخليةالطوفلكن

ومد.9914)60عامالبياادىانتفاضةبعيدذلكوكانمنه،بعثيءبعملالمالكاثولكيين،الملكين

هـ،298صنةأواخرفيالأندلىمنسفارةوصلتاذذلك،كلمنبالرغمجه!هاممرواصلت

عندهنماصدجاء2"هـهـ()سنةالقعدةذىوفي،...:ماثلاالسفاؤهذهأياسابنوبصف

نكةلهلمربلالسلطانأنتتضمنمرسلهمنمكاتبةعلهوعلىالأندلى،صاحبالفربملك

ذلك،السلطانحمعفلما،معهما!اصرةفيوهوغرناطةأخذعلىأشرفوافإخهم،الفرنجخالعلىتحينه

منقهىكدعلىمحنابأ!سل!!بأنبالقدسالبيبالقمامننالذكنالقسوسإلىكبعثأنرأكهاخ!ضى

غرناطةمدكنةأهلعنيحلبأناضبيليةصاحبيكانسبأن،نابلصاحبالفرنجملكإلى،أعيانهم

الفرنجطوالفبغ9خأعيانهمعلىو!بض،القمامةأهلعلالسلطانيشوشوألاكهم،و*جل

اللطانأشار،نابلصاحبالىكنابطهوعلتاصدهمفأرسلواوبهدمها،القمامةالىالدخولهن

ر(.بعد...")7فيماغرناطةمدفةالفرنجوملك!ثيئأ،ذلك!دفلم

معونزعاتهاالداخليةظرونجهابفعلالأندلىنداءتلبيأنآنذاكمصرموسوعفيككنولم

الأندلىصفارةعنأجابالأشرفالملكمصرسلطانأنذلكالدبلوماسىالبيلفحاولتالأتراك

أحدماالنمارئرعا!ا.منراهبينلأدائهاواختار،النصرانيةوملوكالباباالىممر!ةصفارةبتوجه

وهوباباالبكتب)لمحاوعهد،المقدسبيتفيفرنسيىالتسيىدوررئ!يلانأنطويوالقى

كعاتبالكتبهنهوقوافىابيلا،!شاندواوإالىالأولىف!بناثونابولىملك!الالثامنأنوصانرومئذ

رعايا.أن-حينمس،غرناطةمملكةفيالملميندنحهبأبخاءينزلماعلىالنصارىملوكممرسلطان

رعاكا.بعاملبأنال!لطانهددوند.الحرياتبجميعبنمتمونالمقدسوبيتمصرفيالنصارى

بالمثل)5،(.النصارى

الوقتقخما،تميوعليحملهمامالموعدهاللطانمطالبقوافىابيلافرناندوورولم

وجماملةأدليفيمحبافقدذلكومعأكد!هحا،قتباعاتسقطالبامهالأندلىمواعدفيهأخذتالذى

صبرأييتطيعانلاولكنماوالنمارىالملمينرعاكاهمابينالمعاملةنىكفرقانلا"أنهما:السلطان)ك

راضينحكمهماظل!حياةضا!وا)ذاالملحيني!ن،الأجانب!دفيوالأجدادالآباءأرضتركعلى

و(.!لرعاكة.00،)5منخرون)الرعاكايلقا.مانذ!منما!لقونسوففإنهم،مخلصين

.203الطى...،الالدلىدارعp(,3عصدكل،921صالالدلى،ن!ة،عناناللهعد.م)؟3(

29.،القرىا!صر،حتاملةعدهم.)6؟(

246.:2،ي!را2ايد()57

مالتة.بحصارتعلقولكنكرناطة،محمارالامرتحلقلأ:هلاحظة

022.الالدلى،لأةعان،اللهعدم.:انظر

221.الايق،المصدر،كاناللهعد.م58()

222الاقا،المصحر()95
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rtini04,بثغرناطةعلىالكاثولكيانالملكانأستولىولما Angled*لسطانلهضرأم!ه*ه

لكنبالأندل!،للملمينالكاثولكيينالملكينمعاملةبح!نليقنحهالأشرفالملكآنذأكوهومصر

بهأدتطمما،هناكالم!لمونيلاقيهماالأشرفللملكباستمرارثرحونكانواهناكوالمناربةالأندليين

)5،(.رسالتهوصدقنيتهبحسنأمنعهالأخرهذالكنالانصرأف،الفرمنيطلبأنإلى

فمايصفمحزنةبرصالةلهبعثرا)ذالئافطيزيدبابالسلطانأيضأالأندلسيوناصتجدومد

"المتنصريغ(يصبوماoالجدبرعاياهأ)سباياتفملهمأالتهب!رقوىموئرولكنكيكشعرفيكالا

منسناوردبعدما،القصيدةهذهأبيأتبحضوهذهوعقوباتها،ومطارداتهاالتسنيث!محاأمتحسفمن

بايزيد:السلطانتحيةفيطويلةضحريةديباجة

العنبكلةينقضفينارهمغدبدأمممماذعقدتحتخلنادفلما

وسطرةبعنفكرهأناونصربحمنهاغرنامدنكااعهودنوخا

وحقرةبهزءالقرةالنارففيدينناأمرفيكانكتابوكل

اطقراءةبهيخلىمصحفأولالمسلمكتابأ!ايتركواولم

حالةكلعلىيلقوهألارففيحالهويعلمنسلطأوصامومن

إرأدةوغرمنارضابغ!رومحولتأحمابننابدلتودد

أ3بة1شرالرومكلاببدينمحمددينتبديلعلىفاها

الشهادةنظبنسنانوأقسىعلقتالصوامعتلكعلىواها

ظلمةأعظمبالكفرظلتلقدوح!نهااطندتلكعلىوأها

الغزيرة)1،(بالدموعلحادتإلمهلنا-صارماعاكابصرتواس

إجراءاتمنتلاهاوماالئرأتثورةعقبالسلطانإلىوجهتالرسالةهذهأنالمرجحومن

إلىبعثقدكانبايزيداللطانأنذلكبعداننصيدةاأبياتمنوردمماويبدو51؟ا،سنةقمحية

بصريخهمالوقتنفسفيتوجهواأنهميبدوكا،الم!لمينمطاردةعناطكفاترساالكاثوليكيفرناندو

ماوهذا،المساعيلهذهوزنأىيقملمالنصرأفيالملكوأممنممأثلة،برسألةبعثتمصروأنمصر،إلى

ذللى:موضحاالقصيدةفيجاء

بكلمةجميعأمنهيعملوافلم)يممنكمالمكتربللغطؤتد

مساءةبكلو)قداماعليناوجرأةاعتداءإلازادهموما

حرمةوهتكغدرنالهموماإل!ثممصرارصالطبلنتوقد

تهرة)2،(غرميالكفربدينرضينابأنناعناألتسللتلكأصاوقا

.27ر272،،بقا!نطر)06(

.901-1:115ففح،المقرى،10كدالقميدةانظر()61

.الممدرنضر!62)
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علىللحفاظجهودهموبذلواثانيا،الاسلاميوبالرقأولابالمغربالاندليوناستغاثهكذا

بخطورةواعبنكانوأهلالهزكلة،أصبابعنأنفسهميساءلواأنحاولواهللكنبالأندلى،حضورهم

بالأندلعى؟الاسلاميالعرلىالحضورمجقيقةواعينكنواهل؟الموقف

يصرخونفماصبحواالمأصاة،هولمناستيقظواأنبعدإلالديهمواضحةتعدبمالأمورهذه)ن

لأنفسهم.ويتأهلونللغر

هأساكم:أمامالأندليون-4

مواتفولهمبآخر،أربشكلرأيهموأعطواالأحداثعاصرواأندلسيينمؤلفينخمةسنختار

مجموعتين:الىنقسمهموسوفماصاتهمهنمينة

مدىوأدركواأسرارها،وخبروابألفعل،السياصبةالحياةمىساهمواأناصأوتضمالأولىالمجموعة-

الموفف.لمواجهةالأندلسيينجمهورالىبمراحةنداءاتهمووجهواكبانهميهددالذىالخطر

فيالصمودطريقعناخربشكلالأزمةتراجهأنارتأتأخرىفثةتضم:اثانيةالمجمرعة-

،الحضارتدتراتلهاعلىالحفاظنييتلخصالذتنالمشميتالحلميبالضالوذلكالأحداثطوجه

بألهروبالتراثهذاعلالحفاظتحأولسوفالوصأثلجميعواستنفاذالمأساةهمبلوأمأمالأخرفيلكنها

العديدة.الفتاوتد!اوصدرتوالموامفالآراءفهأتباينتأخرىقضيةوتلكالحدرلى-خارج

.الأزرهسوابنعاصمابن:أساصيتينشخصيتىعلىنركزسوف:الاولىالمجموعة-أ

:المأداةهواجهةفيعاعمابن-

فتراتفيالخطابةوالامامةوالوزارةوالكت!ابةالقضاءمنهاخطة،عشرةاتنتي)،،(،عاصمابنتولى

بيدل!قولم،الأخرىتلوالواحدةتقطالأندلىمدنعينيهأماموضاهدللأندلى،بالنبةعصيبة

نصرنجيملوكجديةعدملاحظوقدعيا.للوثوبيستحدالحدوبدأالتيغرناطةإلاالمسلمين

عاولا"صور"ضكلفيكتابتأالفالىتأملاتهبهوأفضت،الداخليةبفتنهملاشتغالهموتهاونهم

وهوذلك،المقرىلاحظوقدالداهم،الحطرمنالتحذيرالومتنفبىوفيالمأصأةأسبابعنالجث

اللهأعأدها-الجزيرةأمراختلالالعاصم"ابنرأى)عندما:مائلاالمأيهروللمؤلفنصنقلبصدد

منهايقربوما،غرناطةإلاالمسلمينببدذاكإذيبقولملمعظمها،-اللهدمرهم-النصارىوأخذ-

ببأنها،يطمبلوأمورتمحيمىبحدبحضهماإلىالملكأفضىثمحيثذ،نصرنجيملوكبينفتنوموعمع

جداعجيبمحعابوهوو!ى(اللهتدرلاالشليملىالرض"بخة:حماهكتابأألف

...()"،(.غريب

05-1:55أزهار،المقرند،أ.عدترتجهانظر63(

05الابق،المصدرالمقرى،أ.(64
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فيوفجهمنه،الهدفعلىالوقوفذلكمنمنوخين6()وكتابهعلىنظرةنلقيانوشحاول

.المأساةتحليل

ماأممثيلهذامنمررت)انما:مائلامحابهتأيفمنالهدفالأمرأولالحاصمابنيوضح

هنلهحققتبماووثقأعتبارىثملاعتبرولمنلم!يكون،حررتماالعبارةهنفيهوحررت،مررت

منالعدبديوردفإنهالنرضولهذا...()،،(،تبصرهبالموءالامارةالنفوسهذهغفلةومنتذبهؤاختار

ماتؤيدمتنوعةتاريجةوأحداثالأوياء،ومصصالحكماءوكلام،القرآنيةوالآياتالبويةالأحادبت

:صورستفيالكتابووضعايه.ذهب

ذلكأشبهوماوالجاهكالمالالنفوسعلىالعزيزةالمقتنياتفيالابتلاءيكونأن:الأولىالصوؤ

.الحالبواهعولبسالاستقبالقمنوقعا

.الزوالمرجوولاالجبرمأمولوهو،الحالفيواتعا!االابتلاءيكونأن:الانيةالصوزه

.الزوالهرجوولاالجبرمأمولكرأنهالاالحألفيوامعا!االابتلاء!كونأن:الالةالصورة

فيمتوقعاوقوننأعضاءمنبهالحقماأوالنفوسفيالابتلاءيكونأن:الرابعةالصوزه

.الحالقبوامعولشالاستقبال

.والزوالالارتفاعمرجوغرأنهالاالحالفيوامعاشاالابتلاءيكونأن:الخامسةالصورة

الحزنمنعهاينثأمتعددةجزئياتوألاخعاراتواممحيصاتالابتلاءاتهنالصوزههذهتحت

العقلكذهلماالفسانيةالتأث!إتمنذلكوغروالنكدوالهموالقلقوا!ربوايعبوالوجدوالأصف

أثرهويتفاوت،الانسويطردالومويذهبالصدرويضيقالفسويتعبالقلبويغمرالفكروكفل

الجأثروموةعليهوالواردلهالملاقيجمسبوالقلةوالكؤوالخفةوابقلوالدةاللينفيمأثرهبحسب

يالدققأنهألاوالرجاء،ألاشبينأنهاوهلةلارلتوحيصوروهىووهنا")7،(.الع!بمةرمضاءوضعفه

أنه؟رجالهاوعرفبالسلطةتمرسقدفانهالرجاء،مناكثرالاسالىتميلالرجلصورأنيتضح!ها

منبجلاءيتضحماوهذاالمواجهةعلىالمسلمينواصتعدادمدرةومدىومكايدهمالمسيحيينموةخبر

المؤمنين،علىالحيلةواعمال،والمسلمينبالاسلامانبرسفيالاللطاغيةأملولا"...:الصورثنايابين

العافبةفيللوطنساعأنهظهروهوللمجاهدين،الخديعةواستبطان،للموحدينالمكيدةواضمار

المصلحةبنظررناظرأهورهم،بمراعاةمهتمرأنه،الأسنىالمقصدعللأهلهمنطووأنه،الحسنى

قباوابتغائه.الوطنهلكاكاسفيالحيلةوبعملارتغائه،فيحسوايسروهو،وجمهورهملخاصتهم

لوهذايقبلالذىالمغموروقي.بحالأوبوجهالكذبهذاوتصدق،المحالهذامثلتقبللعقول

رقاس،حدسهوتجدبباتعقلهأولباتوراجعحسه،مدركاتعلىالمسموعهذاوعرض،نفسهقفكر

4؟8صوايألفتاريخأماالكبو،الحجممنصفحة327نطوهو2648cعددبالدلاطخ.ح.نحطوط)؟6(

انصرى.باللهالناببر3وهوهـ،

.،صالرفى،بخة)66(

13-14صالابق،المصدر)67(
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وصلطانهمالنصارىلمصا!تطباتهلاللهأناضدهفانا،جنسهأبخاءعلىمودتهترجىلاالذممطعدوه

)هـ،(.مهما...(

أسمالواأنهمخاصةهناكالمسلمينلضربالمسيحيونيتبعهااإبيالأسالببخسلورةواعفالرجل

الأمرحقيقةفيهوهولاءمعالتاونأنوهو:صريمهناونداؤه،الآنيةالمصلحةبدافعمنهمعددا

يدعوهمالعامةم!توىعلىفهو،المسلمينأرضمنتبقىماعلىالمسيحيينلسيطرةمباضركرتمهيد

السلطةفيالفرقةلأنالاتحاد،الىيدعوها:اللطةمستوىوعلى،المسيحيينمعاإبعاونعدمالى

فاتحاد)...:المتربصةالمسيحيةللقواتإضافيأعأملايهىءمماالعامةبينالخلافدبإلىحتماتودند

جائزغرالمسافةهذهمثلفيالخلافةوتحددوحماعا،ماصآواجبالأوطانهذهئلفياللطان

وتوتعت،الحلافهذابببللهلاكتحينتدكانالأندلمىالوطنهذاأنحقاتعلمون...اجاعا،

...()،،(.الاختلافهذابوموعالفاقرةحدوثاثم!فقةالقلوب

نقط:ثلاثةعلىللمأساةتحليلهفييركزعاصمأبنأننلاحظناهأورماخلالومن

والحيل.بالمكاييدالمسلمينأراضيسعلىالاستيلاءفيالعدمأساليب*

السلطة.فىالخلاف،

(.المسيحيونيمارسهاكاناليالقويةاإبشكيكيةالحملات)بفعلبالعقيدةاممسكعدم"

عقدتهم،فياإبشكيكتقتضيسالمسلمينفاسمالةكببر،حدإلىمتكاملةالعواملوهذه

بهايقوماإبىإقخريبيةالمحاولاتمواجهةعلىالقدرةوعدمإضعافهاإلىيؤدنسالسلطةفيوالخلاف

ألاسلامي.العرلطالكيانلهدمالميحيون

صاغية؟آذاناعاصمابننداءأتوجدتهل:مطروحادائماالؤاليبقىلكن

الأندليسألاسلاميالمجتمعداخلأسثرتقدكانتفالمألة!ذلكعك!يبيناإبأريخإن

.الأبوابعلىكانواوألاسبانكبير،حدألىبغرناطة

الداء.تثخصمحاولة:1914(هـ/698)ث.الأزرقلنمحمداللهأ* عبد.بو

القفاءفهماالرحميتاناماتطوعيتين،واثنتين،رسميتيناثنتين،وظائفبأرلعالأزرقأبنإشتغل

)خاصةبالأندل!المناصبهذهشغلوقد(.والافتأء)15ايدري!فهمااقطوعيتانواما،والسفارة

)71(الريفبالقدسشغلها؟(وغرناطةمالقةرأصهمسقط

028الابق،المصدر)68(

282صرالابق،المصدر()96

را.صاللك،بدائعكابنحقيقمقدمة،الكريمبنمحمد07()

:2256،الجللالانىاين،أبوالرحمانعد71()
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يو:السفسا

اللهعبدأ!طالملكمع)أىمعه(الأزرق)ابنخرج)ثم:الصددهذافيالسخاوىيقول

السلطانالى-ماصدا-فوجههبغرناطة(،منصبهما)عنمنفصلانوهماآشوأدىالىالزغلمحمد

ماتأنيلبثفلمالكافر،علوهمعلىالأندليينلمساعدةفأرس،أدبرتمحمدبنعمانعمروأد

...()72(.ليحجالمصريةالديارالىاشترجمةصاحبفارتحلعمرو،أبو

ايدريس:وطمة

فيودرايتهبكفايتهتلامذتهلهاعرفومدبغرنأطة،وكهالأعظمبالجامعالتدر-!وطمةبأشر

.(7)رالجدانهذا

:الاكاءوطمة

الونثري!ى)هـ7(.وأحمداضى،الوادىتلميذهمئلفتاويهاغقهاءأمنعددلهأذبت

والتاريخناوالأدبوالمقائدالفقهفيوأسعةماكةلهكانتالأزرنلىابنفإنالقولوخلاصة

ة)،7(السياسةموضوعفيكتابةهوألاطلاقعليهسناماانعلى7(،)ومؤلفاتهذلكعلىتدل

الملك:طائعفي،السلكبدألع

سنةموطنهمالقةسقطتحتىمدةالايلبثولم1478هـ/883سنةالأزرتمطابنكته

وقوعها؟تجا!النكسةاستثمعرفهل/2980،1487

الاسكتبماتلخيصالىقصدت)...:مأئلاكتابهتألفمنالهدفالأزرقابرطأوضحي

يكثبفنهجعلى)مارةأصدقرالمحادالمعاشبصاعالاسعادعلرعحاالتيوالسياسةوالامارة،الملدفي

تحفلاالعجاب،اسجبباوتحريرهفصلمالذيبتقريرهفيويأقيالاحتجابمامناعالحكمةمحيأعن

وظهرترغبتهفيهصدمتأمرمن،العرضالىالجوهرمنفيهيعدلولم،الغرضلهذاثوفمنبه

)77(.وبر!...(بهالافادةدلائلأ،وضحتومأهور

الىينبهأنبذلكأرادفكأنه،خلدونابنأوردهلماتلخيصجوانبهمنكثبرفيفالكتابوفحلا

حيثمنصابقهمعاختلفإنوهوالحمران،فسادأسباباستعرضعدماالأولاليهنبهأنسبقما

اليوالاقتصاديةوالاجماعيةالسياسيةبالوضعيةأساسامرتبطهوإذواحد،ذلكمعالهدففإنالمنهج

نأيجبالتيالأسس!أى(الملك)مواعداستعراضخلالمنفحاولآنذأك،الأندلستعث!هاكانت

0:21اللا3،الفوء()72

3:303،503ازه!ر،،المنرى.أ)73(

112،ا11:11الممار،)74(

:318رأزهار،المترى،أ.عندتآينههنجملةانظر()75

.الاولالخيقوضحتمداثر،لاميوالآخرالكرمعدبنلمحمداحدما،للكتابتحيقانفاك()76

و9صاللك،بدانع()77
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وضوحبكلالصورتهأمامالأندلىوضعفقدوالبفاماالاستقرارلنفهأرادحكمكلعيا*تكز

جديدكيانوميامككلالكيانهدمالىحتأتودىنحالفهاأنأىالأسطهذهاصتعرضعندما

الاصبان.:الحالةهذهفيوهودخيل

الدواء.عنلذجثوعاولةللداءلخيصبميعاالأصسىلهذهاعتباراالأزرقابنفكتابولهدا

الحلمي.النضال:اثايةالمجموعة:ب

العنوةوجهعلىوقراهأأمصارهااأكرالكفارواستردبالجزيرةالاسلامتقلصالما:المقرىيقول

والابصار،الصائرفوىحمياتيحركونوالوزراءوالكتابالعلماءفىللم،والاستسلاموالصلح

)07(.الأمصادأكلفيعزماش!ويشنهضون

عنالراجحدثنافقدأليأسىالنضالمعجنبالجنبايسبالحلمىالضالفإنوهكذا

فبرمنذلكفيمحتاوالحديثالقرانيقرندءغرناطةفيالأعظمبالجامعاللوضياللهعبدأرأنتصاب

بعضتصنيفعلىالاقبالفيأيضاتحلىفقدالتدرص،فيالعلميالنضالتحلى!يمأخذهأ)07(.براية
و.

فكرياأحتكاكايتيجمماوالمراجعاتوالمناظراتبالأبحأثالقياموفي،محلفةعلميةفنونفيالمصنفات

مثمرا.

فيبنصي!اأسهتعلمبةأسرالتاسعالقرنخلالبفرناطةالفكريةالحياةحماءفيولمعت

رحلنم(نون"ت)ونهمالأندلىخارجهولاءمنالعديدرحلوقدالاتحاد.الىوالدعوةبالقلمالجهاد

العلمينضالهممنيئواهلباسمرأر؟الحارجألىهؤلاءيرحلكانلمأذا:نتساءليجحلنامما

لعامةيثبتواأنأرادواهل؟لماعدتهاالاندلىخارجالاصلاميالعامالرأىتهيئةفأرادوابالأندلى

الذىالزليىالاتهامانخاصةديم،بأمورودرا!ةكفايةعلىزالواماالأندلىعلماءأنالمسلمين

للحالميثواأنأرانواأم؟دينهمفيلتمرعلهمدلىلأنفقدانعنالمزولونأنهم:الميوجهكان

الاصلامي؟العلمأساتذة-الماضىفياكانرr-أنهمالاسلامى

فيتقولهمألهاضخصياتثلاثاستعراضخلالمن-ذللثغلىنتعرفأنسنحاولكلعلى

صأبقا.أوردنأهاالتيالصفاتمنالكث!رعياوتنطبقالباب!هذا

هـ()5!(:862)ت.المجارىاللهعبدابو

بعدوقصدتلسان،ألىغرناطةمنأولااتجهومدمعاصرية،بثفادةبارزةعليةضخصيةهو

أصبحالتىالثخصياتمنالعديدالمجارىعلىوتتلمذمصر،الىمتجها،بجايةطريقعنتونىذلك

بعد.فيماذكرلها

1:63الم،ض،ازهار)78(

911،ال!إلهربى)97(

.9-74عىامارى،برظبمتحيقمقدمةالاجفان،أبوددعدوممادهاترتجهانظر)08(
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شيوخهوبحدالمرميةرحلتهبعدوذلكه(،صابقه)1غرارعلى"برنامجا"المجارىألف

)20(.الأندلسيين

ثمغرناطةبثيوخمبتدئاسنا،عنمتلقىالتيوأماكمبلدانهمحسباليوخيخهرتبومد

مصر.ثمتونىثمبجايةثمتلمسان

)؟8(.:هـ(198افريةيةبباجة)توفيالقلصادىعلىالحسنأبو-

اللهعبدوأداليازبكركاىالمنطقةشيوخيدعلىالأوليةدراصتهتلقىبهابطة،مدينةمن

حوالىفاكوظلشيوخهايدعلىالعلمتلقىحيثتلمسانالىرحلتهفياتجهومدالح...الياضى

نافقةحينئذالعلم)سوق!ارأىلمااعجابهعنوعبرتون!الىذلكبحدانتقلثمسنواتثمافي

القاعالىهناكومنالقاهرةالىذلكبحداتجهثمهـ(،مغدتة()4اختلافهاعلىالعلومويايع

فاشتغل،غرناطةالىجديدمنانتقلشنة،15حوالىتواصلتاييالرحلةهذهوبعد)،8(.المقدسة

بالخطرشعرولمأ،!(.ابداعاكلأفيهأبدعالذىوالحسابالفراثضعلمفيخاصةوالتدرصبالأليف

لتخليصتوخاهاالتيالطريقةالمنربمونببينولمالرك()70(.شركمنتخليصهمس)تحيلوطنهفييتفاقم

هـ()5بتلمسانفنزلالريفالغرضلهذاخرجأنهالمقرىكروإنماالمنصوبالركثرئهمنالوطن

فاك)،!(.الحلميلاطهواصلحيثافريقيةباجةالرحلثمالكفيفمرزوقابنصديقهلدىوأفام

وصففقد،رحلتههيشخصيتهدرأصةبصددومحنمنهايهمناماأنإلاالعديدقتآليفهاضتهروقد

الأندلى.أهلشوالمغتربينللأصدماءخأصاتقدبراويدىبها،الحلموسيرخزارهاالتيالمناطقسنا

بألمجةمخاطبيهافناعفيكبرحدالىنجحالقلصادىأننلتسسأننستطيعالرحلةخلالومن

فيكبربتقديرحظيفقد،الاسلاميالحرلىالكيانعنالدفاعفيجهداياللموكونهالأندلى،العلم

أنجبتمالذينالأفذاذهنويعدونهالعالمبألقلصادىاعتزازهميبدونباجةأهلزال)مابلتون!،

.)09(.00(الطولألاسلاميتأريخهاعبرمديهم

1)8

)82

)83

)84

وهـ(

،هـ(

7)8

)88

)98

)59

فهرسترتجهفينهمللعالمكبلاأنفقلورراكة،تأليفاوالبرابمثالفهارسبالغضغفالاندلرلحلماءكان

ومدبالرواكة.والحنايةبالاجاؤوالوفبالدالايحاقليوالرنجةوأهلهالعلمصبالثفهذاوقىبطضيوخ.

علوكدتواروا!ة.بالتراعةتداولهاعلالامماموانصبيالاندلىاكولالعهودشذالفهارسممتاتظهرت

كابهآخرفيعياضالقاضيثلضيرخهمعنأخنوهااييالفهارسمنالحلحاءبحفىاشعرضهماذلك

له!بخما.فيوايرريالاضجلخ!وابنالمية

96.ص،ا!ارييرنابمتحميقمقدمةالاجفان،أبومحمد

17-78عىالقلصادى،رحلةتحتهقمقدتالاجفان،أبوم.عدمفملةتربةانظر

115اهلمادي،رعلة

ر6صدى،القلطرعلةتحقهقمقدمةالاجفان،أبرم.

04-48صالا!ق،المصدرالاجفان،أبوم.كدمؤلفلأ4انظر

1:672الندصة،الحلل

93عىالاكق،المصمرالاجفان،أبوم.

والصفحة.الابقالمممرنفى

؟؟عىالاثق،المصلر،الاجفانأبو.م

71http://kotob.has.it



مسووليةالاصىنبيهللكنهناك،المقاملهوطاببباجةالقلصادىأستقروهكذا

؟آنذاكوطنهمفقدانهمفيالأندلسيين

الناسباحترامالأندلعىعلماءبعضحظيفانالوال،هذأعنبالايجابالاجابةيصعب

الحفاظأجلمنمشميثانضالاناضلفالقلصادىلهم.العذرإيجادقببلومنلعلمهلافقطفهذا

البقاءاما:أمرينبينتحأرجحلهمعينحدالىوصلأنألىهذاحالهعلوظلالأندلند،الحلمعلى

عليه،البقاءمقابلالأندلىخارجبهالهروباو،المحتوممصوهالأندليالعلمويتطربالأندلى

التاريخ.رهانوذلك

:؟ا(23هـ/9ر8سنة)ت.البلوىعليبنأحمدجعفرأبو

المصادرخلالمنذلكيتجلىكأ،والفنونالعلوممختلففيالراصخبقدمهمعاصروهلهسهد

فييهمناماكلعلىذلك.منلنتأكد)2"(ثبتهعلىصريحةنظرةنلقيأنويكفيله،)51(،أرختاقي

أالهجرةفضلأنهأمبالأندلىالعلمينضالهفيصمدهلنتساءلأنهوالمرحلةهذه

فاكومن-وثقافةعلممركزآنذاكوكانت-نلمسانالىاتجهفقدصابقيه،مسلكسلك

تونعىومن(،3914ابريلغأيةالى2914دجنبرأوأئل)منذتونعىالىهناكومن،وهرانالىنزع

بايزيدظلفيالرعايةوجدوقد.طويلةلمدةاستوطنوهناكالقطنطينية،قاصداالجرطريقعنازمحل

الأولسليمظلفيوالعلميالمادىالسندهذأاستمروقد،والدرسالتأليفعلىضجحهممأاثافي

القانوفي)؟5(.وسليمان

؟البلوىهأجرلماذاجديدمننت!اءلأنلنا

-(البلوىآل)يقصدداودبنيعنذكر)ذالنقمأه،هذهيوضحللمقرىصريمنصفأك

ومنم)...:يأقما-بتلمسانونزلواالأندل!منخرجواالدينالعلماءعنالحديثبصددوهو

ولكنكرنأطة،أخذقبلالأندلىمنخرجواوهولاء،غازىابنالثخفهرسةفيالمأيهورونداودبخو

المحروصة،بتلمسانفنزلتعنهارحالهمموضوامحألة،لااخذهاوأنهعل!االعدواستطالةرأوألما

(.)49(بقربارتحالهمبعدالغرناطيةالحضرةوأخذت

بأنيوحيالمقرىأحمدالحباسأ!كلام)إن:كلامهعلىالمقرىيوافقلاالباحثينبحضلكن

الجوهذامنفرارافروافكانهمآجلا،أوعاجلا)ن،غرناطةأخذمنأيقنوالأنهمكانتالبلويينهجرة

حيثالىالغرناطيةالمملكةربوعفيرحاهتدورفتىءمأالذىالحرروالمحتركالمضطربالسياسي

نظرهفيانهم)...:قائلاالباحثنسنىوبضيف)،9(.والاطمثنان(والسلاموالهدؤبالاستمرارينحمون

199(اعىاللوى،بثتحقيقمقدمةالممرافي،اللهعبدعندالمصادرهذهانظر)19(

8391شةتروقدالصرافياللهعبدحققه(29)

37عىالابق،المصحرالعمرافياللهعدانظر()39

41صالابق،المصدرالممراق،اللهعد()49

41صالابق،المصدرالحمرافي،اللهعد()59

97http://kotob.has.it



الجبنبسيمةيسمهمبذلكفهودفحا،ألانهزاميةالروحتدفعهم،وجلينخأئفينازمحلواالمقرى()نظر

.والخذلان

الأندلسيينبعضأنومنالسائده،المضطربةالظروفهنالمفهومهذااسنننجالمقرىيكونقد

هذهأفرادجميعنصمأننستطيعولاالرأكلههذاعلىلسناولكننمانمألىوألنجأوابديم،فعلافروأ

الأصاتذةبحضيصفهالبلوىالحسنفهذألف!رها،فدرةتعتبرسخصياتو!معار،بوصمةالأسرة

منيفرواأنالأئمةمنينتظركيف)بالامام(،نفسهالمقرىيصفهجعفرأبوولدهوهذاالعصر،لثخ

الابناحفيوريان!منهمناصلاضيئاهجرتهمحينكانغرناطةسقوطأناعتبارعلىوالقدرالقضاء

الأندلىمنبلدأقربفهوالمنربطإلىتج!والابدينمالفرارالبلو!ننغرضكانلوانه:أقول

فيثقةكبريتجسمواألاإمكانهمنيكانفقد،المنكبميناءمن-خاصةبصفة-وأقرب

الملكاللهعبدأبواستقروكاقبل،منأسلافهمبعضاستقر؟المنربفيي!تقرواوانالرحيل

الأصة.هذهعزمعلىلدينايترأفرلمدليلأىوانيقع،لمهذامنضيئاأنبعد،منالمش!لمالغرناطي

نأالىالمصادرلرولاالخصوص!،بهذاضيئانعرفلاأنناذلكوهننهائا،ل!-Aامغادرةعلى

(.69)-...(-مثلا-الرحيلقبلوباعاأملاكهااصتصفتالأسرة

الآتية:بالملاحظاتذلكبعدونحرج

المر،الأندلىوامعمنفرارأتكنلم،وأولادهالبلوىالحسنأررحلةان:الأولىالملاحظة*

الدين.بأهذأبمتبثونعلماء،كلهمالأصةهذهأفرادأنوخصوصا

والىأولا،الحجفريضةأداءالىترميكانتالرقصوبرحلتهمان:اثأنيةالملاحظة*

الحالى.السندوراءصعياواعطائهيعنمالأخذقصدثانيا،بالعلماءالاتصال

لاأنذلكوقضيمنهلابقضهمالرقالىذهبواالبلريينأنهذافييقدملا:الثالثةالملاحظة*

أجرذلكوقجماعاتالحجالىتذهبذلكتفحلكانت،الحالالمستوزهأوالموسرةالأصمنكثرا

ريب.ولامضاعف

الميحيينكدفيغرناطةفسقطتوقعماوقعالعلميةالرحلةهذهأثاء:الرابحةالملاحظة*

حتى!امكثاقىفاسوعاصمتهالمنرباختارحيث،افريقيةالىوهاجر،اللهعبدأبوواستسلم

هـ.049صنةربهداعيلبى

قولذلك،)70(.الرقبلدفيالبلويونيستقرأن-المنوالهذاعلىوالحال-الطبيحىوهن

الحالةأهذهفيالموقفتصوركلكنفكيفالأيهر،الالفالاحثردوهذاالمقرى،

آنذاك،الائدةالتاريخيةبالظرفيةبتعلقمابقدروعلميةأدبيةبثجاعةالأمريتعلقلاتقديرنأفي

يدفيغرناطةسقوروظلفيالبقاءفعلالإمكانهكانهل:هوالحالةهذهفيالمناصبوالزال

04صالابق،المصدر()69

43صالابق،المصدر()79
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أثرأيعوعلىالعزمصممممعيجهازظلفيببقىأنلإمكانهكانهل؟الكاشليكنالملكين

العربيةأالكتبأحرقعندماالكارينالفعلكاهناكاسلامي

بالظروفواعيةوكانتالمحتوم،مصصهابالفعلتعرفكانتيالأندلىظلتالتيالفئة)ن

!،المغتصبينضدالمسلحللنضالباستمرارتيمءوكانتبها،ماحدالىورضيتبل،المتحدثة

أوفكهمهناكظلواالذينان:أخرىبعبارةفاكبهامامواالتيالعديدةالثوراتفيذلكتجلى

المواجهةهذهبمثلالبلوىمثللحالمواقأضكالها،بجب!المقاومةعلىالقدرةأنفسهمفيلمواالذفى

الملحةأ

ما:الآقيالتاؤلمعهيحغمماولشعراعأوالأدباءبالعلماءتعجوهيالأندلىمقطتلقد

القوروأهذافيجميحاهزلاءثورمدى

الأدباءموقفهوفماأوالانسحابالصموبينيترلوحورأينا.العلماءمومفرأينالقد

والشعرل!ا

المجتمعأخلاقانحلالفيالأدبثور-لهدراسةفي-يحللأنعاساحانحاول

الأندلسفيالشعراءكان)هلمعنىمنكثريحملعنواناتلكلدراستهوأعطى،الأندلسوسقوط

وانحكاس)55(.مرآةمجرلهاكانأوسقوطهاثمأخلامهاانحلالفيصببا

بفعلأخلاميةضوابطضس!ي!قكانالأندلىالأدبأندراسنهفيكبرزأنحاولومد

لمفإنهذلكوعلى،الرحميةوالرقابةالنقديةوالرقابة6ليةالذالرقابةمنها،الرقابةمنمختلفةلضروبخضوعه

جمالدشفأحبانابهيقصدكاننفطالمنحةأدبوانأخلاقية،ضوابطدونصادراصائباكن

القمور)كوصفالانسانيتينوالمهارةللأكاءتقديراكانالآخربعضهوان(الطبيعة)كوصفالكون

بعضفيحتىوانه(العفيف)كالترلسليمةانسانيةلمشاعرنقلاكانمنهثالثاقسماوانوأمماثيل

يتصد-لأغلبفي-كنلمأنهنقولأناصتطعناتمومنالجداعلىمعواناكانالمابخةعوره

.)99(6له...(ذفيايبذلأجلمنالببذل

الأدبنحمللاالصواليمنكونقدهذاوعلى)...:اياليةبالخلاصةذلكبمدويخرج

صاثرمعتضافرانسانيالاطافهنرى)ننابلالأندلى،المحاانهتالتيال!ايةفيك!تبمسؤولية

معها،متلاحممرتبطوانهودينية،وعسكريةواقتصاديةوتنظيميةفكريةمنالانساقالثاطضروب

)001(.وانحسارها..0(النشاطاتتلكمدبحسبالجزرأوبالمدويصابالحون،ويقدمالوأ-حبمكى

،*،

2ا!ه08عى،7"ا،ا-كوير-ضتبر27،الحمدال!إ!ةالةالجزائلآ،"الأعالة،بمجلةمقال)هـ"(

202الايق،المقال)99(

602الاثق،المقال)155(
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التاية:بالاس!تاجاتالفملهذاوغم

الىأساصايرجعغرناطةمملكةعلىبسرعةالقفاءفيالكائوليكيينالملكيننجأحان-أ

عاملين:

تفكك.منعنهاتزبومالآخر،حينمنالمملكةتعرفهاكانتاليالخلافات*

.للمغربالداخلةالظروفبفعلالمغريةالمسأعدةاختفاء+

العرية،المواجهةضفأمامالضمائرلثراءالمراوغةسياسةالكاثوليكيانالملكانانتهج-ب

معالمبرمةبألعهودواخلافمالاجارنص،التعميدفرضعدلهماالحقيقيةالنواياظهرتماصرعانلكن

الملمين.

منمراراالثورةنجمأعلنواالاسبافطالمجتمعفيلادماجهممحاولةلأيةالمطلقالملحينرفض-ج

الحضارية.هويمعلىالمحافظةأجل

.المطروحالمكلعمقلادراكهمووحثيةبنفمراراالثوراتهذهالاسبانواجه-د

آخرينلملكينأخرتبتجربةوستتلوهأ،الأندلسيينمعالكاثوليكيينالملكينتجربةتلككانت

أوضح.بشكلالأمور!اتجلو
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الثانيالفصل

الخاصىاللقفاع!رجمافيالمواسحيون

الفانب!فليب

وفليبالحامىضارلمنكلاصدارعنبالخصوصنتجتخطض6لأأحدالفترةهذهعرفت

كانالمقاومةعنفلكنالاصبافي.المجتمعنيالمورسكيينادماجماالقصدكانمجحفةمراراتالثافي

ا!ستدخلبلطرفبن،علىمقتصرةتعدلمالملاقةأنخاصةالاصبافيانحططتنقيذثوندا!سايحول

كانالتىتلكمنأكبرأبمادايكتنبالصراعجعلمما(فرنسيونمفاربة،)أتراك،أخرىأطراف

.الاسبانيتصورها
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النامىضاالعمرفيالمواسحيون
-بك!؟أء،9151o/!ص)259'-_639

الأوليةالمواجهات

الحربواعلانالمسيحيينبينالسلم")مامة:فيالخاصشارلالملكصياسةتلخيصكلكن

والخارجيالداخلالصحيد!نعلىبهاصيقومايىالأعمالكلان)ذ،)1(،الملمينضدالصليبية

الاطار.هذافيتدخل

أصدرهاالتىالقراراتبسببصعبةسياسيةأوضاعاالداخلىالصيدعلىالخامىضارلواجه

)وهوAdriano!64لريق"3!م؟لادىأدريانوالكارينالتميينخاصةللادالداخليتصمالأحواللتظيم

التعيينهذأضدوألادةالبلاءثأر)ذ،ولونثتالةممألكعرض!علىوصيااسبافي(غرأصلصن

فيواصنمربهابأبهلملكنه،الملكضداحنجاجاتعدةوقدمواعيم.غربباضخصانضلالذى

)2(.سياسته

وشقوبية،طليطلةهنانطلقت)ذالثوزه،نارالهتالنيالأولىالرارةبمثابةذلككان

(Segovia)وحمورة(Zammora)وسلمنقة(c (Salamencaوآبلة(I(Avila;وضكلتذلك.غر

الملكةيجعلأنحاولالذىباديادىخوانالجنرالبزعامةابلةبمدبنة(Comunidades)جمعيات

بلنيةفيأخرىفظماتلاثكا.المعارضةهذهرأسعلىالخاص(ثارل)والدوالمقوهةخوانا

هذهوكانتوالسادهةالنبلاءمصاعأماموتقف،الملكسياسةتحارض،(Germanias()3)باصمعرفت

1525.غأيةال-9151عاممنواستمرتعفا،اكنهاسأبقتهامناموتدالأخؤالمنظمات

يسمحيعدولمنهائيا،البرؤلمتانتعنالكاثوليكيةفصلالملكمررعندماسوءاالأمرادواز

مستعينيناا!4!حا!+3عصبةتشكيلالىبالبروتتانتأدىمماممألكهفيبالامامةالكاثوليكلغر

انجلترا.ملكالثامنوبهنرى-الخأصلأرلالحنيدالخصم-فرنساملكالأولبفرانصوا

)1(

)2(

)؟(

هـ7

انظر:

Ranon Menendez Pidal "FromaciAn del Fundamental Pensamientu Dolotico de Carlos-

-8.1"V in. Chales - Quint et son temps. pp

601-101.Jose Luis Comellas Historia de Espana Moderns 7 contemporaries, pane

انظر:المننلماتهنهعنالاكمناحمنللمزكد

.RicardoG3rcel. las Germanlas de Valencia
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جهودهقصارىوبذل،بالكاثوليكيةيدنلممنكلفقاوم،بقوةالخاسنشارلتصرفومد

جميعتفوكلكنلأطارهذااخلووالأخ!.الأولهدفهكانت)ذكالوليكية،دينيةوحدةلتحقيق

الموريسكيين.ضداجراء6لهضماومنأعماله

المورمكيين:هناطامىثارلموتف

منلحقهمماتبيناخوانهمبمظالممذيهرةبغرناطةالبلديةبالمجال!المورسكيون).(النوابقدم

عامالملكأصدرهأمدكانالىالقاسيةالأحكامنتيجة)؟(،غرناطةكالوليكسيدعلىوأذىاضطهاد

فيعيموللتديدملفهملفتحسبيلاالمايهرةهذهمنفاتخذئوراتهمطلكؤالمورسكيين!كق1518

وثكلخاص،مجلسفيالقضيةهذهشارانفأمرجديدطماممنميقومأنخيةالومتنفى

اختاروقد.الاسلاميبدذمالمورسكيينتمكمدىاختاروباطنهاالحقائقتقضيظاهرها،لجنة

لحقالذتيوالاضطهادالظلممنتحققواأنوبمد)5(.بالمنطقةوزنهالهامهمةضخصياتالفايةلهذه

بالرغم-المور!يينأنوتبينواحقهيفيالمزلك!ةالجرامعنتقريرهمفيالنظركضوابالمورسكيين

بالضرانية)7(.يدينمنبيميكنلم-المتتاليةالمحنهن

كانواالمورصكيينأنلهتينعيااطلاعهوبمدالملك،الىالمظالمتلكعنتقاريرهمرفعواومد

اطارنيالدكنرجالاجتمعلذلك،المسيحيالاكلانمبادئتلقينهمدونالنصرانيةاعتناقعلى2غمون

أصاليبالىفلجأوا،مجديةتعدلممراالمورسكيينتنصوفيالسابقةالطريقةبأنومضوا)هـ(خاصةلجنة

وعنفا:دهاءاكز

الىروجعمنعلىالقصاصايقاعمنلتتمكن،غرناطةالىجيانبلدةالتمنيمنمحاآنقل-

المورسك!ن.منالا!م

الاكلانضد1526عامحتىالمزلكبةوالمغالطات()الروركلللمررسكيينتغفر-

كحم.عنيرتدوالمإذاالعقرباتبأضدوينذرون،الكاثوليكي

)4(

)و(

)،(

)7(

(8)

rnandoنهم Venegasم!on-

don Miguel de Aragon-

Don Diego Lopez Berusjara-

52.Juliocaro Baroia. los Moriscos del Reino de Granada, p

Don:هم Gaspar do Avalos-

Guevara4هـDon Antonio-

DR. Juan de Quintana-

DR. Franscisco do Utiel-

El Canonigo Pedro Lopez-

52.JulioCaro Baroja, op. cit. p

كد:اللجنةاعضاءاحماءانظر

Luis de Maromol Carvajal, Historia del rebelibn y castigo de los moriscos del reino de

901-501.55!521Granada. tomo .I Ubro .I caoitulo
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يتعلمواأنوعيم،الكتابةأوالخطابفيسواء،العربيةاللغةأستخداممنالموريكييزمنع-

بها.ومعاملانهمعقودهمويكتبوا،الاسبانيةاللغة

الاصبان.ملابىمعمتفقةتصبححتىملابسهيبدلأنموريسكيكلعلى-

المورسكي.افطعلىالصباغةأوالخياطةمنوالصاغةالخياطونكلنع-

.الحماماتاستعمالعيمحظر-

لخدمتم)،(.والأسرىللعبيدالمورسكيينامتاءمنع-

تلكيلغيأنقرارهقرحتىالملكوبينالمورسكييزممثلىلينالريةالمفاوضاتاصنمرت

15))دوكات000.08للملكالمورسكيونيدفعأنمقابلألمجحفةالقرأرات )Ducadosl).نفدوقد

لكنالقراراقطتلك1526صنةالخاصضارلوألغىالمأيهور،الجلغفدفحوأبه،التزموامأالمورسكيون

حين.الى

بببية:المسلمينوضية

الطرديلحقهلما،المنطقةمنالمسلمينطردفيدأنمايعارضونالامطاعوأمراءالنبلاءكان

كانتالكني!ةلكن،ومخلصةنثيطةزراعيةعماليةيداد،لمااعتبروالأنهمبالغضررمنبمصالحهم

علوحملهم،الملمينضدوالعامةالحكاماثارةعلىباصتمرارتعملكانت)ذالرأىهذأضدداثما

الملكةمسئار-)خمي!(الكاردبنالفكرومد.الرحيلأوالتنصرعلىواجبارهممعاملتهم)ساءة

تكونزمسلحةقوةتأيفني-فرناندوالملكموتبعدمثألةعرشعلىوصياأصبحالذى

ضديستخدمهوأخذبالكنيسة،صرتبطأوطنيأحرسأفألفالنبلاء.ضدلتستعملهاالكنشةخدمة

يستخدمهاأنمأرادقأئمةالمنظمةفرجدالخاصشالجاءثمذلك.الالحاجةدعتكلماالبلاء

ضده.وتحولتيده،منأفلتتولكهاالثعب،وضدالبلاءضدأيضاهو

منالكثرا!ااانضم،المدنفيالبلاءمنجميةالفرصانمنثلاثةألف0152عاموفي

محاولاتضدالاصبانيةالارستقراطيةشمررعنتبراالجميةهذهفكانتوالاساقفة،الكبراء

النبلاء.لاخفاعوالملكيةالكاردينال

تصرفاتعلىللاحتجاج-الأيهرالسالفة-5Germaniaمنظمةتألفتالومتنفعىوفي

علىيوافقبأنهعيمفرد،أغراضهخدمةفيGermaniasيتخدمأنالملكوأراد.الكنيةالمحكمة

منالنائيينالمفوضينالجظمةانتخبت9151عاموفيبلنية.حا3أشرافتحتولكنالمنظمةميام

cJaenسورولاخيينيدعىوألطهماعنفهموكانأضعب،ا Sorollaواتخذللجمعيةرئافأصبح

)"(

)15(

هـ5

53-52,.JulioCaro Baroja, op. cit. pp

183-181..Fuenteat Cantare, Historia de Granada, tomo IV, copt. XIX pegsا!Miguel
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فيالحركةوأخذت،لبلنسيةالفعلىالحامجوأصبح،الأبهةبمظاهرنفطوأحاطخاصاحرصالنفسه

)11(.والقرىالمدنالىالامتداد

المسلمينالحبيدأنيثيحونوأخنوا،بالمنطقةللمسلمينذلكبعدابظمةأعضاءأنظارأتجهتوفد

نهبوهأنبعدوهدموه،بذسبهفي(Moreria)العر!الحىألىالناسفاندفعألنصارى،أصيادهمأبخاء

الملمينانالمورخبنأحدويقول.بلنسيةنيفعلواماالمنطقةقرىفيوفعلوأ،منهمصادفوهمنفقتلوا

)12(.وأطفالهمنساثهمجثتوبينبيوتهمأنقاضبينجاثونوهمالتعميدذبلواGandia)غانديا(بمدينة

دانيةمنطقةفيالوامحة)بولب(مريةفيومعكاالجراممأفضعالمسلمينحقفيالجظمةأعضاءوارتفع-

Denia،أنف!همعندافعواالخربونهأجمهمولما!ا،متحصنينالملمينمن006القلحةنيكاناذ

عدمالكنهم.وأموالهمحياتهمعلىالمحأفظةضرطيتحمدواوأنسلاحهميضعواأنوقبلوا،الايةالى

جميعا.وقتلوهمالجظمةأعضاءعيمانقضالقلعةمنخرجوا

العذابصنوفالملمونسناداقسنينثلاثةالتخريبيةالحركةهذهأعمالاصتمرتومد

والثريد.والقتل

ايععهد:

أنجيالينمنالملكشاأحل1524صنةبرأءةعلىالابامنيحصلأنالخاصضارلاستطاع

وحثه...(،و!ائهمواقازاتهموأموالهم،وحركم،المعلمينحياةعلى)بالمحافظة9151عامأتسمها

السابصج)كليمانتالباباونصج.أراغونمملكةفيالصرانيةالىالمسلمينتحريلبمرضوعالاهمامعل

!سكعلىالمسلمينأحدأصر)ذاأماالتنص!ر.عمليةلإتمأمالتحقيقديوانأعضاءيكلفبأنالملك

1(.)رالحياةمدىاسترقامهطائلةتحتالمملكةمناخراجهفيحنبألاسلام،

لاالهجرةسبيلفيوأولادهمبأنفهمالخاطرةالىيدفمهمالمسلمينعلىالجزايدالضغطكان

وخيمة.عواقبمنالخاطرةهذهفيمارغموأعراضهلاوحركتهمبدينهمنجأةافريفا،ثهال

زوجتهواسترماقالهربمايحاولوهوعليهيقبضمنباسرقاقتقجسالملكيةالأوامركانتفقد

)فريةياثهالالىباستمراريتسللونكانواانحاطرهذهجيعبرغمولبههم.أموالهمومصادنجة،وأولاده

المتتالية.الهجراتمنسل!لةالمورخونيجل)ذ،المغاربةبمساعدة

انظر:ايتقبمحاآالمنظ!ةعلامةحولوخاصةالاشاح،هنللمزكد)11(

,Eltribunal de Valencia؟Inquisician EspanolaهـاRicardo Garcia CBrcel, origines de

أ-05169.1

انظر:)12(

1()بج

Contra04,2ج.174 Circourt, Histoire des grebes 'dEspagne

!7..ManuelDanville y Collado, La Expluai6n de los moriscos espagnoles, p
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:92؟اسنة!.بلنسيةمملكةغادروامورسكي0022:كاو؟ابنةمزرخةهجزةأول

-م!د!.ا(.نطقةغادرواهور!كى:15320002سنةفيلاه.75بلد!منموريكي002

الاثةشكاوىتعالتوالخراببالبوارالمملكةتهددكانتالتىالهجراتهذهوأمام

عامالدولةرجالوكبارالدينرجالكبارمنمشتركةلجنةبدعوةالخامىضارلفأمرالاقطاعيين،

تلقاهالذىالتعميدأناللجنةأعلنتومدواعلاكراه،بالضفطتمالذىالتعميدصحةلمنأقثة1525

النصرانية،الحياةعلى)جبارهمويجب،حقيقيونمسيحيونفإنهموبالتالىصحيحا،يعتبر3العرب

أبنأئهم.وتعيدالديناوتعليمهم

عيدأأصبحواواالا،معينةفترةخلالالنعميدينلقواأنفيجبالمعمد!9غرالملمونأما

.الحياةمدتد

الديننلدخولهملاعورأيام15لهمبأنوأخبروا،الكنيةفيبالفعلبلنسيةعربجمعواوقد

الهربومررواأهلاكهمبيعفيوضرعواحمحوابمايأبهوالمالملمينلكنللاسترماق.تعرضوا!الاالمسيحى

أملاكهم.بيعالم!لمينعلىمنعتالأمرحقيقةالاسبانيةالملطتأدكتولمابدينملذجاة

عامأواخرفيفاندلعتثمغمنذلككلفهممهمادينهمعنبايخلىالمسلمونيرضلموهكذا

تتكنولم.والارهابالقمعوسائلبأعنفالاسبانيةالسلطاتومابلتهاالمظقةفيالثوزهنرانا52؟

أحنالمسلمونوأبلى،الألمانمنبجيثىأستحانتأنبعدالاالثائريغعلىالتغلبمنأرغونمملكة

المعلمين،منكبرعددمتلالىالثورةهذهوأدتأشهر،عرةخلالدارتاليالمعاركفياللاء

فقدالبامونأما)فر!يأ،ثهالالىكب!رعددهجرةوالىفهم،كبرعددواشرقاقوأطفالهم،ونائهم

1(.التعميد)رتلقيعلىاجبروا

علىبهايتغلبونالتيالوسيلةيعرفونكانواأنهمإذجرىماجيعبرغميأسوالمالمسلمينلكن

ذلكفيإسبأنيافيضيءكلكان)ذالرضاوى،وتقديمالماليبذلوهىألاوعجرتهمالاسبانصلف

الاكلروسأبنأءثرعيةالاعترافأصبححتى،والاخلاقوالقانونالثرف:ويشت!رتدياعالحين

لايجادجهودهم!-بذسيةفيالملمينجمعياتكلثلونالذين-عرالأثنىالفقهاءفتابعممكنا)ءا(.

نفط،وبالامبراطور،الأعلىالتحقيقوبديوان،طليطلةينألبكرفاتصلوا،المعلقةالمواضيعتسوية

ووافقالملكبهمبل،طليطلةكرديالومعالتحقبقديوانرئي!معأنفاقإلى8152سنةنيؤلوصلوا

:بخوده)17(بعضوهذه،عليه

انظر:)14(

03-92..pevre,Geographic de 'I Eapaone moriequ.! ppماHenri

.916صالاندلى،فيالربمحنةحوهد،اصد()15

)16(153..ycollado, op. cit. pماManuel Danvil

)17(201..Ibid.p
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تلقونهاكالتيسيئةمعاملةفيهيعاملونمكانفيالاقامةفيالمورصكيونيستمرأنكلكنلا-

.اليوم

عامأ.ألىلعينخلالالتفتيقمحاآطرفمنالمورسكيونلايتابع-

.سنواتعرخلالالميحيةالملابىارتدأءعلمجبرونلا-

.سنواتعثرخلالالاصبانيةاللغةاستعمالعلىيجبرونلا-

الماجد.بجأنببهمخاصةمقابرلهمتكونبأنلهميسمح-

الفقهاء.لنفقاتضرورىماهوعداهاالمسيحىالدينخدماتعلىالمساجدأموالتنفق-

اللاح.بحملللمورسكيينيسمح-

أواخرموامرةاكضفالملكبأنذلكت!يرالمؤرخينبعضويحاولألاتفاق.نقضالملكلكن

ضمالمنار!لا!ا-الجريةالمجأهدينحملاتالاتفاقنقضسببيخعلمنومنهموا،82عام

البليار)هـ1(.وجزرالاسبأنيةالئواطىءعلى-إفريقيا

المحققينيبلغ43؟اصنةنيفنراه،اللينإلىأحياناتجنحكانالخاسزصارلسياسةأنعبر

المتصرينالملمينعنبالعفوأمرأأصدرفإنهالعاموالمحققطليطلةمطرانشفبةتنفيدابأنهالعامين

بأنيكتفىوأنه،،والمروقلاالكفرذنوبمنازلكبوهفيما"أريفالو"و"دلكامبو"مدينةأهلمن

أخذتالتيوالمنقولةالثأبتةأملاكهمإل!متردثمالمتيثى،محا2أمامبذنوبمالاعرافإلميطلب

نم)"ا(.

الاقديمبينتترددالموريكيين،ازاءضرلكانالامراطررأمامالاصبانيةا!سياسةالبثتوهكذا

فرناندوأياممنهااعدالاأكزع!فاأقلالعموموجهعلىكانتأنهابيدأسثدة.واواللينوالاحجام،

نيظلواولبههمنوعأ،الرفيقةوالتاعالاعفاءضروبمنكث!رأالمورسكيوننالعهدهوفيوابزأبيلا.

داثما!متجدالتقيىمحاآولثت،والمطاردةللارهاقعرضةواشيب،القطيحةموضعالأحوالجميع

المفضل)02(.لاطهاميدان

إحمائة.معطيات:ايم!محماهامببههورسكيو

)21(.العامةالنبةمن%01533،3(الغايةالمتيث!لمحاآالمقدم!تالمورصكييماتنبةبلنت

)91(

.356مرالالدلى،ن!لأ،عناناللهعدمحمد)02(

)21(

701.Ibid.D

94..A.2 .G .S .P .R Leg,28 Fol

002,.Ricardo!5 rcia C6rcel,، op. cit. p
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التفتيقمحاامطرفمنعياوالمعاقبالموريسكيينطرفمنالمزلكبةالأعمالتصنيفوكلكن

يأقي:ماإلى

الخمرثربعدم-الجمعةبيومالاحتفال-رمضانصرم-الصلاة-الطهارة-الوضؤ

ختان-الاصلحهىالمحمديةالديانةبأنالقول-عربيةكتبمراءة-الخنزيرلحمواص

22(.)الأطفال

فيعددهمبلغ)ذل،518سنةخلالايفتيئرمحااهأماممبهفبكلالمورسكيونظهروقد

مورسكيا)23(.921النةنفسمنأبريل91فيالصادرالعفومنثور

الشكلنجفسالاسلاميةالممارساتظلتألاجراءأتجميعمنبالرغمأنهالأصاصيةوالملاحظة

Bartolomdالمبئرسجلوقدتقريبأ)"2(. de los angeles2(يأقي)وماالمملكةمرىلختلفزبأراتهفي:

3 .: Benifairaختانحالات

tavernaختانحالات9-حا

ختانحالات8:ايا+هـشاهـا2

.ختانحالات3كن!ى،اذنبدونتزوجاأثنان،القرأنجمكوزتهموجداثنان:Riba-هـأهم

16 : Benaguasilالمورسكية.الطريقةعلىزواج

الموريكية.الطريقةعلىدقوا11:

تعميد.بلون4:

.ختانحالات6:

17 : Benilobaختانحالات

بهيقرمأنيمكنالذممطالدورجيدايعىالخاس!ضارلكانفقدالخارجيالصعيدعلىأما

المنطقة.ضدالكبرىالصليبيةحملتهولاعامةالاصبانية،الواطيءلمهاجمةإفريقياثهألفيالموو-لسكيون

"أن:علىبنودهأأحدينصمعاهدةالحفصىاللثعلىفرض1535صيففيتونساحتلالهفعند

الدينأخيرأاعتنقواالذين)المورسكيين(الأندلسيينالعربمنأحدأمملكتهفييفبللنالحنمولاى

فيآخرمكانأتطأوغرنأطةأوبلنسيةمننوااعسواءالام!إطوريةجلالهرعايأبأعتبارهم،المسيحى

ذلكمنالحكسعلىبل،)بتونى(وبالاقامةبالقدوملهميسمحلاالحفصىالملكوأن،مملكته

.(كأعداء....")،2ويعتبرهمضباطهطريقعنتمامأويرحلهممملكتهممنيطردهم

)22(

)23(

)24(

()25

)26(.

0997.A .H .N Inquisicion de Valencia, leg

A..H,ه!ا.795 .N Inquisicion de Valencia

.102-002.RicardoGarcia Cdreel, op. cit. pp

e del reino deم"Bartolomd de los Angeles : "Padr6n de los moriscos residentes en pa

.Valencia!ا Manuscrito num. 81 de la biblioteca Univ. de Valencia "in" origense de

202-102..Inausici6nEspanola" p

Elie de 15 Primandie, "Documents insdits sur 'I histoirede '( occupation espagnole on

.136.Afrique)1574-6015( in Revue Africaine,,1876 phttp://kotob.has.it



)سبانيا.إلىالمنطقةمنالراردةايقاد!لرخلالمن)فريقيابشمالأيضأالمورسكيينأميةتبدو؟

"...:يأقيماور1536مارس92فيبجايةمنبهبعثالجزائرحالةعن)سبالطصرىتقريرففي

مدنفيالأندل!مهاجرىمنآلافثمايةأوومبعةالأترأك،هنألفانالجزائرمدينةفيالآنيوجد

ء..")27(.حاميأتبربروسبهاوضعأخرندوبقاعومليانةالجزائر

هذاروايةحسب-فرنسالفرااصافيفليبذكرفقدباستمرار،تزادالأجمةهذهظلتومد

عثرةبيهممنالاربةالأسلحةاستعماليحسنونممنألفأ1؟الج!إئربمدينة"يوجد:أنه-الأخير

الجنود")28(.خيرمنوهم،الأخيرةالنواتفيإسبانيامننزحواالذبنالعربهنرجلآلاف

:والأت!إكالمورسكيون

اليبالج!إئروخاصة،العمانيونحققهالذىااصجاحمدىباهماميتتبعونالمورسكيونكان

يلاحقأنبربروسالدينخيرأستطاعوتد.الأندلسيونالمهاجرونإيىيلتجىءمنيعأحصنأأصبحت

إنقاذحركةبقوةيثجعكانبل،9152!نة(Pen6n)النيونحصنتدميمغايةإلىبالولايةالاسبان

منكثمعرأسفنهفيوجمعلاصباصبا،الثرميةالمواحلمرارأهاجمفقدوهكذاالأندلى)02(.مسلمي

I علىالدينخيرنظمهااليالغاراتأهمومن.الاسبأنمنكثرأوأسر،الهجرةفيالراغبينلمورسيهين

الاسبانية،المياهإلىد!دىوصالحد!سإيديننائيهأرسلإذ؟ا،92وقعتغارةإلاسبانيةالواحل

شبلىكاتبالمؤرخلاويذكرر(.)5الهجرةفيالراغبينبلنسيةموريسكىمن006تجنعإنواستطاعت

ألفسبعينلنقلالاصبانيةالواحلإلىبارجة6؟يوجهأنسنواتسبعخلالتمكنالدينخيرأن

لانقاذالدينخربهقامالذىالفعالالدورمدندعلىهذاويدل92؟ا)ا؟(.سنةخلالموريسكي

)32(.المغربيةالواحلإلىالأندلىمسلمينمنآلاف

بهابعثرسالةفيجاءفقدالأندل!،صلميلدنمنكبيرأاستحانأهذاالدينخيرولقي

،المكرمالوز!ربجوارناكانوقد"...:يأقماصنةالقانوفيسليمانالسلطانإلىغرناطةأهالمط

مننجدهومابأحوالنا،علم،الكافرينعلىاللهوسيف،الدينوناصرالدينخير:اللهسبيلفيالمجاهد

والظمايربالخواطرومحبتهمولاناطأعةعلىالاسلامأهلواجتمعتبالجزائر،كانلماأهوالاعظيم

منكثيرخلاصسببوكانفأغائنابهفاستغثناوالهاضر،الادىفيوالأمانالرعوانتظم)كذا(،

)27(

)28(

)92(

)03(

)31(

)32(

278.عىوامانما،الج!إئرينيةاثلاظلةحربالمدفي،تونجقأحمد

،.F Braudel, "Les espagnols et 'I Afrique du Nord de 4291 8 1577 in Revue Africanne

2891ء35805.

ياملةمقال1541»سنةاقانوفيصليعاناللطانالىغرناطةسلسمن"رسالةاممبميالجليلعد

.93ص،37591،الحددا!ة،انر!ة

.863عىالابق،المصدر،عناناللهعدمحمد

.45صابحار،امنارنطال!رتحنة

254.:2.Charles- Andre Julien, Histoire de 'I Afrique du Hord
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اللطانمولاناطاعةأيالةوتحتالاصلا3أرضإلونقلهمالجمرديغالكفرةأيدبطمن،الملمين

تلصان...،)رر(.ونواحىوضرضالبرضكمديةولعمارة

:بالأث!إكالمورسكعنناصغالة

علىالم!إمبةثددوا،العمانيينمعالمورسكيينكلمةاتحادمنخوفهمإسبايامادةأظهر

الواحلعلىالخضالمغارلةهجساتلرد"مليشيا"إلأءإلىالملكمنبقرأرذهبوابلموانئهم

علمملكةإلاءلأمكهمال!يطبالمغربالظنيينبروزلولاأنهيعتقدونالاسبانوكان)هـ3(.الاسبانية

،الجدةلطلباصطنبولإلىالمورسكيينرصلعلىا!ريبنيقطحونبذلكوهم)؟3(،المغربيةالواحل

فثلوبعدمدركد)36(.بلاطفيأث!رتتدإسبانياعلىبحملةالعمان!نقياماحمالأنفيهضكلاومما

هولاءبدأالمورصكيين،لدىخاصةتركهاالتيوالأصداء،154اصنةالجزألرعلىالخاصشالحملة

الخاهىشارلهزكلةمنفقطشهرمنأقلففيوبالفملالقانوفي.سليحانالسلطاننجدةالىكطلعون

له:نصايوضحونالظن.السلطانإلىبرسالةالأندل!مسلموبعثالجزأئريينأمام

عكل:سلطتاليالجائرةوالقراراتايفتيثى،محاآطرفمنالمورسكيونيقاسىما:أولا

وستونوألىلعةألفتلائةعدتهموجملةالأندلىبجزيرةالمنقطحينالماكين)كذا(الفقراعبيدفإن"0.إ.

يلامونوماضكواهمرافعين،الملمينعأمةمنوالاقيخمسونوكرهابغرنأطةرصايهممنمنهمألفأ

أعداءمنأصابهملمأونصرهعزهدامالسلطانمولانابعنايةمسننصرينمتضرعينباكينبلواهممن

أهلوجوروالاضرار،الضييق)كذا(ومقاساتالكفار،مكابدةمنفيههموماالمركين،وطغاةالدين

ر(.بالار...")7إياناوعريقهمالنهار،وأطرافالليلأثناءالرك

والايلام،الكايةيدفيناوعاتت،الأيامبناوطالت"...:المنربأهلمنالكاية:ثانيأ

...")هـ،(.الايمانأهلمنالمنربببلادجيرانناوخذلنا

ولذا،الملمينشوكةتعزيزهوالجزائرإلىالمرسلالمددأنالرسأكهاتهمحررواعتبر:ثالنأ

و)نقاذالاصبالط،العدوانصدعلىجديدمنليملالجزائرعلىبأساالدينخيرتحيينبإعادةطالوا

وينصرهلكهمتعالىواللهالجزائرعلى-الاسبان-)كذا(عازمينوهم"...:الأندلىصلمي

لأهلصياجلأنهاالجزائرفصرةالمدد،اللهنص!بموالجرينالبرلنسلطانمولانأياالاصرنعموهودينه

45-46.صابثر،الالفالمقالا!س،الجللعد()33

()34242..P.Cheunu, 'L Espagne de Charles Quint. p

)33(--premiereoccu8!ا entreprises des espagnoles pendantهـاQuelques notes sur"!الاث+".L

313.Ration'd Oran: in Revue Africaine, °n ,178 ,1886 p

)36(214.JohnLynch, Spain, Under the Hasburpa, p

.41عىaالالالفالمقالفياممميالج!لعدأور

45صالابق،المقالاصيى،الجللعد()37
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رفععلىالمايهودهلنالمسلمينمنجمعنااتفقوقد...والطغيانالكفرلأهلوشغلوعذاب،الاسلام

وافصروبالبهاء)كذا(موصوفبالعزلازالالاسلامسلطانالأعظماللطانمولاناإلى)كذا(الثكو

ناصرنعمالوطنلهذافإنهالجزأئر،إلى)كذا(باضةالدينخرالمجاهدبإرسالبعثنابأن)كذا(عفوف

المورسكيينبينالقويةالعلاقاتلهذهونتيجة)كذا(...")"3(.وحايرخايفمنهالسركأهلوجمغ

يتصوركانفإنهالمسبحية(الجهة)وحدةمثروعهتنفيذتعوقسثلالىمنتسببهكانتوماوالأت!اك

الانتهلاكات(حدلوضعوالرميةالنربيةالام!إطورتينوحدةو)عادةجديدمنالقسطنطينيةفتح

هـ(.)5والمسيحيةالكنيةنصرالخالد،بالنصرعرثهستتوجاييالوحدةهذهالسلاطبن

كانواليصياصتهتبلوركانتاليهي،الخاسرشارلفيالمتأصلةالدينيةالحصبةهذهإن

نفسهيعتبركانأنهخاصة،تنفصملاالتيالميحيالعالموحدةورنؤسهنظرتهفيالأساسيمحورها

عنصرأالاسلاميعتبرأيخضأجعلهماوهذأ)51(.المسيحيةالعقيدةسلامةعنالأولوالحارسالمسؤول

المقاومةهذهلهيببمماعليهللقضاءالوصاثلكلتخريجبوبالتالىلمروعه،ضتهديد

والخارفيالداخلفيالعنيفةانوريسكية

الملحة:الموثكعةالمقاوهة

سائدةكانتالتي!ه،،*يي!م+هاللصوصيةأعمالضمنالمقاومةهذهالاصبانأعتبر

ذللصغصكانتلكناالمطتة،تعرفهاكانتالتيوالاجماعبةالامتصاديةالأزماتنتبجةآنذاكلإصبانيأ

والمسحين،الملمينبينالمست!رةالحضاريةالمواجهة)طارفيتدخلفهىللمورسكيين،بالشة

أخلاميةلاأوإرهايةأعمالاقطالمورسكييننظرفطتكنلمبهايةبومونكانواالتيالأعمالفإنوبالتالى

التحربروحروبالفدائةالأعمالمبيلمنفهيمسبقا،لهاونحططأهادفةأعمالاكانتبل،وعفوية

يهانهم.ونفيحضارتهملمسخضدهمالموجهالاسبافيالقمعموجاتلمقاومة

أساس!ة:عناعرلحةعلهذدـالمقاومةوثرثكز

وهيالثبان.غالصاإلمحاوينظم،بالمدنالمسلحةالملثياتأعضاءهم:Gandules-ا

68؟اانتفاضةفيكبصدورلهاكانأنهويبدوالمدنداخلعنفبأعمالللقيامدأئمأمسعتدة

(.بضناطة)42

2-Piratasمالمنينطقرنالذينالمجاهدينأوفكالاصبأيةالصوصمفهومفيوهم

!ملونوهم.الاسبانيةالواحدعلىبغاراتللقياموسلاالعرائقوتطوانالج!إئرمنأنطلاقأإفريقيا

.46صالايق،القال()93

)04(politique8+14.104هـهHugo Hantech, 15 probl6me de Is lu * e contre 'I invesion turque

55..rles-Quint, In C!3 rles- Quint at son temps, pس"!!"g6n6rele

ي!اء4156.054()

)42(sibcle, "in Revue 'd Histoire7*ءاu!ا!اbandits morisques on Andelo0،7!5!أصا

.938.modemsat contemporaine,7491 XXI, p
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وهنخال،مكانفيالأمرأولوينزلون.المهاجرينالمورصكيينبعضهولاءويقود.الطريقةبخفسدائمأ

متعددةالنرعهذامنوالعملياتالمسيحين،ضدانتقاميةبعملياتويقومونماقريةمألىينطلقون!اك

ماوكثرا4(.البليار)فىجزرإلىمادسمنانطلافأالاصبأنية،السواحلعلىعشرالسادسالقرنخلال

الفعالةالمشاركةالىالعملياتهذهنجأحويرجع.القرىمنالعديدخرابالىالعملياتهذهتودى

isاعتبرومد)44(.بالحملةعلمعلىيكونونمأنمالبأالذينبالمنطقةللمورسكيين Garo Baroja*.

Braudelواعتبرهادشر)،4(.السادسالقرنخلالالبربريةالقرصنةمظاهرمنكمظهرالعمليات

البحرية)46(.القرصنةأخت

)المنفيين(بواسطة)صبانياداخلالمعلوماتمنمويةشبكةالجريينللمجاهدينكانتوقد

3-Monfies:يثكلالذكنصالمورسكىأوالمغريصهوالاسبانيةامبناديميةماموسنيالمنفي

للاسبانبالشبةفالمنفىالغزو،اعادةعملياتبعدالأندلىبمنطقةSalteadoresعصاباتهنجزءأ

غير)94(.لامجرمعنعبارةهو

نرىالببولهذاو(.)5والصلاحالورعرمزهوبلالحرله،بطلللمور!بينبالبهفالمنفى

فقطبهاجمونوهم.الكنيسةممعمنتحررهمرمزباعتبارهومجلونهكثهرأبهيتعلقونالمورصكيينأن

داثماكانواالرهبانأنيخفىلاالدينلرجالفالنبةوبحار.فنادقوأصحابدينرجالمنالمسيحيين

كانوافقدالفادقلأصحاببالنبةأماالقع.رمزبالنبةكانواإذالمورسكيين،أنظارمحطة

فإنهمللتجاروبالنسبةالاصبأنية.للسلطاتكمخبرلنيستخدمونوكانرامسيحيينبالضرمصرة

بالتقلقالمقاومةهذهكائتومد.)او(الانتقاميةبعملياتهمللقياملديهمالمفضلالطريقفييصادفونهم

هذهلمواجهةلللطاتمدتالىالمطالبخلالمنذلكيتجلى؟باستمرارالاصبانيين

(.)52الأعمال

)4

)4

)4

)4

)4

)4

)4

؟(

هـ!

093..B.Vincent, op. cit. p

093.4.. pاأه

166-915..LesMoriscoe del Reino de Grande. pp

123mondeهـ". mbditerran6en 8 I'6poaue do Philippe011 83.2 atهـاLa Mbditerranbe et

093..B.Vincent,550 cit. o

SIteadoreeهنآمةltea!باللاحيهاجمالذىأيه

093..B.Vincent. op. cit. P

8 Banditsmorisques!ا,Bandolerismoendaluz"in،.355اع,at.L ARDICAألاه.C Bernaldo de

enء.ءهـ093.05 andelousi

.193.A..G .SCAMARA Cedulae,5+255 Fol.,65 in "Los Bandits morisques..." p

bandits.ء".. morisqueeهـهـا.ءArchives Municipales de grenade, Provisiones, .I fol. .162 in

.19305
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الثانبمفلهبعمرفبماسحيرنالمو

ء+!15ء(1556/ا!صهـ-م!ا)639

مجهوداتهبذلالىبادرفقد،أبوهلهحددهااليالعامةالست!إتيجيةنفسفيالافيفيليبصار

معاهدةبعقد-عملهوتوجو)نجلت!إ،فرنساوبينينهالصارخةالسياسيةللتنامضاتحدوضعقصد

استطاعتهفيوأصبح)3؟(،9155سنةأبريل3و2بتاريخsis8rbmaG(-Cateau)كاتوكم!شيى

الجرحوضفي!كارتهمللعمانيينالخيفالوسعفيالمت!ثلالخارجيالأساصىالخطرإلىاهمامهتحويل

بل،الأوروبيةللقارةوالتحارىوالامتصادكيالياسيالظامفقطيىيهددوالذىالمتوسطالأيض

مدكانرسالةفياثماغلهذهعنالافيفليبعبرومد)4؟(.الاطلاقعلىالمسيحيةالدولأيضأ

الملكالغيورالمسيحيمعالسلمو)مامةالمعاهدةتمتاللههن"برضاء:فلورنسادوقإلىوجهها

تحتالتيالسفنجميعتبقىلاوحتى،المسيحيللدينوخدهللهطاعةأنهلمطبدافقدالفرنى،

لنضمنالقراصنةعلىللقضاءسنستعملها،فإننأ،الصيفهذأخلالاقحركعنعاطلةبإبطالاأمرلي

الغرب...")3؟(.طرأبلسعلىبالحملةأذنتفقدالأساسهذأوعلى...البحريةالحرية

(Garciهرنانديزظرسيالبندقيةفيالاسباقالسفيرأور"ماأيضأالاطارهذافيويدخل

;Hernandezالذينالفارلنالموريكيينمنالكبرالعددأنفبايخوملكهإلىبهابعثريعالةفي

ومترجينجنودأتركيااستخدمتممدالندقيةعبرالقسططييةالىالوصولفي0156عامفينجحرا

منهم.واحدرثاسةتحتتنتظمبماعاتأحيانأيكوفونكانواهجرش!فيأنهمويبدو،وجواسيس

منهاكليى:أجابوافإنهمالعمانيينالأتراكمععلاقهمحولبعضهماسنجوبوعندمأ

اسبانيابهاتلاحقالتيالسيئةالمعاملةظروففيللأنراكطواعيةنفسهيقدملاواحدهوريكى

تمامآعمرتقدضرضالمدينةأنتفيدالجزاثرمنمدريدإلىالواردهالتقاريرأنسنالمورسكيين!كهـ)،،(.

.)7،(الاسبانيةبالواحلواخوانهمأقالىكممعقويةعلاقتموأنالمورسكيين،طرفمن

م!ثكلااسبانياتدعيكانت؟أو-طرفينبينينحصراذنالموريسكىالم!ثكليكنلم

علىكانوبالتالىوتركيا،إسبأنياالعظيشينالقوتينبينالحلاماتعلىيؤثرعالمياشكلابل-داخليا

أعداعوي!اعدونمنحقفيزجربةأسدز)جراءاتيتخذأنالثافيفليب

..F,!اm6diterran6e...2:.927؟(3) Braudel

عر،،السادسالقرنفيالمضليةالا!الاتعلىالعمافي-الاصبافيللصراعالديية"الخلية:الجللىامميىعدو()4
.13صىنرنى،،7591سنةالاك،العددالمفريةانرجمة.بامقال

,F.Braudel,!282.2.)وو( op. cit

اأه4،.8342.(56)

اأه.24..103(57)
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المو!كي:المثكلمما.اثادلالب

فأعدرأبوهانتهجهاأنحاولالتيالمتدلةالياسةمنتبقىماآخرعلىالثاقفليبقضى

جهةمنوتبينللمندة،جدلهداسلاميغزومناصابهالذىالفزعمدىجهةهنتبينم!اسيمعله

الدكن.خدمةفيالساصيةلجحلالملكعلىالكيسةرجاليمارسهكانالذىالتأثرمدىأخرى

:الاتجاهنفسفيتلوركلهاالملكأصدرهامراسيمجملةوهذه

يدينوالاحتىالودالعبيدامتناءالمورسكيينعلىفيهيحع0136عامفيف!ارأأصدر-ا

عنالمتزلبةالسلبيةالآثارمدى!ايوضحونالملكإلىتظلميطلباتالمورسكيونتقدمومد.بالاسلام

شكوىبرفض1563سنةمطعفيالملكق!ارصدورحينإلىكذلكالمسألةوبقيتالقرار.هذا

المورسكيين.

:أمرأالملكأصدر63؟امد14في-2

بدونالأسلحةاقناءتجحيمالمتعلقين1526j1552عاميالصادد!لنالأمرينفيهيجدد-

رخصة.

ينصكايومأ،خمسونأمصاهامدةفيلختمهاأسلحتمجيعبتقديمالمود!سكيينويأمر-

!ستلمدةالاقةللاشفالنفسهيعرضالمأيهوزهالمدةانتهاءبعدأسلحةتسليمعنيمتنعأنعلىالمرسوم

الحام)8؟(.الحاآبخاتممختومةتكونأنالاالأسلحةيقتنىأنموريسكيلأىيجؤزولاصنوات،

اللاح.حملمخالفاتعلىالمتزلبةالمقوبةتحديدأمرغرناطةلمنطقةالحامالحاآإلىالملكوفوض

أدىومدذلك.علىالملكووافق،للمخالفينعقوبةالاعدامالعامالحاآجعلالمويضهذاعلىوبخاء

يكنولمالمورسكون.أموالازابت!وإلىسثروعة،عرملاحقاتوالىكثؤ،تآسيإلىالأمرهذا

أمامهم،الطريقصدالملكولكنالامطاعيين،الادةوأراضىالكنائسغير)يهايلتجاونأمكنةأمامهم

ايواءالاقطاعيينالسادةعلىوحرم،ايامبثلاثةالكنائسإلىاللجؤحقفيهحددامرأاصدرإذ

استمرت)ذ"المنفيين"،طوائفإلىوالانضمامالجبالإلىاللجوءغرأمامهمببقلملذلك.الهاربين

جبالمنالممتلهافطقةعلىيطرتأنالىأمرهاوتعاظم،بالمنطقةكضفدائيةبأعمالتقوم

.السلطاتبذلكقحدينغرناطةأبوابالىيصلونكانراأنهمجرأتهممنوبلغروندة،الىالثرات

لها.)"ر(.الاعدادوبدأبالوزهالقيأمفكرةتختمربدأتالحينذلكونذ

ldad.(برهـ) Carrasco Urgoiti, El problems morisco an Aragon al comienzo del reinado5هMaria

57-56.de Felipe11 capt. IV. page.

178.صالاندلى،ل.العربعالةصغو!،اصد)"؟2(
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:1566عامالصا!رةالاؤامر-3

وأنهالمورصكيين،بكقصارمةتدابراتخاذبضروزهالنافيفليبأبلغ)ذالابا،المرةهدهتدخل

وتقاليديهمعاداتهمعلىيقيمونالمورسكيينتركفييبديهالذند!التصاع"فيمنطئأالملكيحتبر

القديمة.الاطلاية

المورصكيين)5،(.علىالمطبقةالأنظمةعلىاتخادهااللازمالاقت!اجاتلوضعلجنةتألفتومد

أصدرقيوقد.1526عامالصادرالملكيالأمرفيالرارةالتدالرتزدادأنوالقساويةالرهبانواقترح

منا:توصياتعدة

ولاالقثتالية،اللغةلتلمأعوامثلاثةمهلةالمورصكيونويمنح،العربيةاللغةاصتعمالمغ-

الكتبتسليمويجب،باطلةتحتبراللغةبهذ.والحقوالمحاملاتوكلبها.بالتكلمذلكبحديسمح

!ومأ)1،(.ثلاثينظرففيالصية

النارى.لألبةمطابقأكانمافقطمنايتعكل)ذالعربية،الألبةاستعمالمغ-

)2،(.وجوهنكشفعلىالمورككياتالاءإجبار-

ف!ها.يجرنيمالمراتجةالأعبادأيامميممنوحةيوحهنأبوابتركعلىإجبارهن-

الحبيد)؟،(.امتلاكمنكليامنعأالمورصكيونكلغ-

المورسكيونبذلهاالتىالمحاولاتورغمبتنفيذهأ.أمرهأضدرايوصياتهذهعلىالملكوافق

القراراتتنفيذقاصتمرتالدييةاللطاتفإننفهالاصباقالعرنللدىأوغرناطةنيسواء

06()

()61

)62(

)63(

المورصكيين.شاحداللجةهنهز!ركلم

ناير)"لإراجونيةلديخةاللطاتبهابثترصالةففىضد،لة،الصيةالبظلتالقرارهذاشبالرغم

الذ!الموربكيينواعانالفقهاءعلىأساساتنصبصوفجهودهابأنالحامالمحققتخبرأضهانجد(9791

الكتب.هنهتجرويمتومون

الذ!المررصكيينأنفيأوضحتياناصمطةفيالكنهاللطاتأصدرت3915فبراكل15وفي

الدسم.بعنو!نممدنصفالصيةالكبتجليميتومون

ولإثواتن!خها،وطرتة!سحابهاالكتبهنىعنالمحلوماتمنالمدكدالققمحاآبمحاضرونجد

بخطتةمورمجيةصكةمكة)اممثنتخزفاأم!نوكذافاايد،لةوالجهاتوئمها،بذلكالمخدت

8Almonacid!مم!أ de heعاآلدىالمدازمكانلصيةالكبخهاؤتهمةاحتلتومد.1884(ضة

جاؤبتهمةحوكموا!ورسكيا004:بأراجونطرصامنحوكحوامولمحكي55"بينمننجد)ذالتقبن

صبة.كنب

انظر:

Jacqueline Fournel - Guerin, lea morisques aragonais at '( inquisition de saragoese

.176-5510550891.111،,(0162-0154 these inddite.montpellier)

عى.-183عىالايق،المدلمرانظرايفتهق،محا3لقراراتصاجهتهاومدىالمودسك!ةالمرأة!صةحرل

791.

ino.ه.!.915 de grenad3!.،م Les moriscos delههJulio Carohttp://kotob.has.it



فإنوبالنالى،)64("حصونولالدبهمصلاحولاجباء،المورصكببن!أنمحنؤفساوةبكلالملكية

الثوزهاندلعتاذتماما،العكسعلىكانالأمرلكنحاجز،أبطيعت!رضهالنالملكيةالاوامرتصبيق

الاسباق.العرشعنالصادرةالقرارأتجميعبذلكمتحديةبنرناطةالكبرى

الكري)63(.سكيةالموائوؤ

)سبانياانإذمسبقأ،لهمخططأكانالتوقبصهذاولعل1568صنةأواخرفيالثورةاندلحت

السواحلأنسا،الغرضلهذأصكانهامنالعديدوجندتالمنخفضةالأراضىبئوزهمنشغلةكانت

الوزهلهذهكانوقد)،5(.الاسلاميةالبحريةالغاراتمنوالخوفالحرببببمقفرةكانتالأندلية

سنتين.لمدةعامةبصفةوالأوروبيينالاسبانوشغلتوالخارجيالداخلىالصعيدينعلىصدى

المحربإلىبرطهوبعث،بذلكمواطينهوأخبرعدتهبدأقدفرجبنفرجالثورةزعيمكان

مكثوفةالثورةجما!ممابذلكالملكىالمجمعرئ!بلغراصفوفهمبينالمندصينالعملاءاممنوالجزائر،

والىباضاعلىبعثالموعوداليوموفيالثوزه،تدبرالىأخرىمرةعاتوااثوارأنالاالاسبأن)67(.أمام

صارتثمومربلةألمريةجهتىفيالاندلىالساحلعلىنزذتالمورصكيينالىامداداتالتركىالجزائر

)64(

()65

)66(

)67(

29

92-12.3.1511,ofspainء3؟,Prescott

اكالأ.ء...الأندلسنهالهعان،المهاجدمحمدعن

انظر:الثررةهذهعنالا!ضاحمنللمزيد

الأصاسية:المصادرأولا

5.de Granada+م5اmoriscos del"اMarmol carvaial, Hlstoire del rebellOn ، castigo de-

.Granada4الاهـه!،مه+Hurtado de Mendoza do-

.Granada!مsطcivi؟؟،،لأه+!ه!ه*Perez de-

:تطابدرا:يخاثا

236-175.5 de Granada. pags+35اdel1ههء.أه!+ه,Juliocero Baroje-

65-63.Mercedes Garcia Arenel. Ios morlseos. Daps-

126-124/2..m...;dlterrann6oما.F. Braudel

des morisques du roysume de Grenade at lour repartitionا".*هوللههول ,Bernard Vincent-

246-021..deVsldzquez, VI, ,0791 pp!مام!مnges deطا(167-10167)ءا+،."!لاon Castl

ضتر-27،الحددالزابعة،الةالجزا!كة،،الاصالةبمجلةمقال،غرناطةملميثورةالمباغ،ليلى-

.17؟-116ء!؟7"ا،امموبر

69.ص-27صانلي،فلىعهدليالاندلى0لملميالقريالجرحتاطه،عدهمحمد-

.246-902الاندلى،-صفيالعربنحةحرمد،اصد-

66عى-ر4صايعافأ،لالمورعوسمحنةثلو،دد-

376.-1،ر،الاندلسنهاية،عناناللهعدمحسد-

147.ص،7591امموبر-شتبر27،المدد،الجزائريةالاصمالةمجلةكرناطة"ملمى،ثورة،الصباغلل

117.ص!،مجهولمررسكي

33.صاثلي،فلبالملكع!دلىالاندلىلملميالقرىالخيزحتامده،عبيمحدعن
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البراتمامناخرونمورسكيونفرجابنالىانضمحنىأيامتمض!ولملها)هـ6(.المحددةالأماكنإلى

دام!dاويأيهرثائر.)0004(بالورةمطلعفيالثوارعددقدرومد.غرناطةمملكةأنحاءبميعومن

منامكبرأنهميقولونالناسبعض"إن:لحكومته-)!بانيافيالسياسىجنوةعميلوهو-صولى

الفرسانمنلي!رعددخرجومد...الأتراكبعضبينهموأنأقل...أنهمآخرونيوكدلماذلك

فوكفوفإنالحربهةمنتلقهلايظهرصولىكانواذا..")،6(.الأماكبئمنركريامرطبةمنوالمشاة

لاؤما)07(.اأكزكان-فرناسفر-

السعيأوالمابق،قرارهاعنألاسبانيةالحكومةكرجوعآلمط،لمطلبتكنلمالورةأنويبدو

كامليكموأطنينمعاملمعلىالالحاجأوالمورسكيين،عنوالتعسفانظلمضروبمختلفلرفع

وهكذا،غرناطةمملكةتكوينأعادةهوعميقايجادثورممطهدفذاتكانتوإنما،كغيرهمالحقوق

فرناندريدعىأميةفيسلالةالىينسباليازينحيهنشابحولوالتفوأ)71،(.استقلالهمأعلنوا

بعيدهدلالاتلاختيارهيكونوقدبلديتها.فيوستث!اراقرطبةأعينهنوكان(.مرطبةفالوراكمادى

الأندلسية،الأمويةالخلافةعهدفيالأمركان؟للمسلمينكلهااسبانيانيالحكمكإعادة،المدى

الاسمواعطى1368،دجنبر92فيمهيبدينىاحتفالفيعليهمملكابتتومجهالملمونواحتفل

الىالمالارصالهوالاصبانيةأ-اسلطاتبهماتاجرأءأولكانومد)72(.(أميةبن)محمدالعريط

المحسفناخطرتنفسهالومتوفي.مرسيةلحاآوكذلكالجند،تمويلعلىللعمللغزلاطةالعامالقائد

منيأقيأنيمكنماكلويمنعافريقيا،تبالعنالواروتعزلالأندليةالثواطىءلتحرسالاسبانية

7(.ما)ونجدأت

فيفإنهاالدولمط،المستوىعلىواستغلالها،الخارجفيغرناطةلوزهالحقيقىالحجمكانومهما

قواهموانشديدأ،ي!اللاالمسلمين3إسأنأخرىمرةلهاأثبتفقدعنيفا.هزاهزتهاقداسبانيا

عنفوانها.فيتزاللاكانتالجهادية

الافيفليبفإنانجادها،فيألاسبافيألاخفاقأنباءومع،افوزهصاحبالذىالعنفكلومع

ممكنةكرالجزائريةالجدةوأنالوزه،هذهغرمشاغللديهمالأترأكأنادعىفقد،تشاؤمهيظهرلم

يكونرالمالخارجفيالسياسننعملاءهأنإلا،شديدةالأندلسيةالسواحلعلىالفنحرأسةلأن

ضخمتهاوقداظارج،فيمدويةكانتواخفامها،غرناطةثوارمعحربهأخبارلأنالرأىهذألاطرونه

.124-123مر،مجهولهووسكى(68)

.37صالابق،المصدرحتأمله،عدهمحمدعن

)96(

)07(

)71(

)72(

)73(

368.2.F.Braudel.055 cit

.368:2.Ibid

Marmol, op. cit. IV. cop VII

,yoه!!ه،ولء914.05 Historic in de!با!اMarcelino Menendez

992/2..F.Braudel, op. cit
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ممالكبأنالاشاعةالىبالاسسيصلالأمربأنأعلمهلدنقيعسيلهانحتىانحتلفة،الاثاعات

هيبته.منأنتقاصرأيهبسببوهذا،"7(.الملكضدثارتقدأخرىاسبانية

وسطجاءتلأنهاأوروبافيالكاثولكيةوالروكأالاسبانالثررةهذهاقلقتلقدالواقعوني

:مالعندما)فوكفو(فرنساضيرعنهعبرماوهذا7أوروباتمزقكانتبروتتانيةثول!لةدينيةتحركات

ضدكانتفبالأس!الثرعيين،أمرائهمضدالرعاياثوراتأزفةهىالأزمنةهذهأنعلىآخردليل"إتها

فالعالمفلندرا،فيالكاتوليكىالملكوضداسكتلندا،فيستيوارتمارىوضدفرنسا،فيالباسعشارل

مائلا:سضعلىالاسعشارلردوقداممرد...")،7(.الىمتجهونوالرعاياالوزه،الىنازعالع

ملكهمدولةبلبلةبهدفمثلهماللاححملواالذينأوفكوكلافوار،هولاءيعاقبأنآمل"اننى

وصيدهم،()،7(.

أسبانياسفر-آلافا(دو)فرانسيسمالفقدكبير،بشكلألافيفليبنحاوفادتازوقد

نأقبلالثراتثواراللهيعاقبأنارجوهما"كل:متبادلةرسالةفيالدوللسكزلر-بارسفي

يحبىءأن-الحسكريةباستعدادتهعلمواالذكلطالحمافياللطانأى-()كذاالكلبهذايسظيع

")77(.مواته

يكونلنالحالةهذهوفيكرناطة،مملكةخارجالىالثوزهتمتدأنكذلكاسبانياخثيتبل

.78(ثائريا000.00)نمأثأئرا000.03اثوارعدد

معالحاملةالأتراكفرقطرفمنلهدبرتموامرةنتيجةأميةبنمحمداعالمنالرغموعلى

بناللهعبدممولاىتلقبالذى)ديبغولوبيث(مريبهمحلهوأحلوابرعة،الأمرتداركوافإنهمالثوار)07"؟

جولاتلهكانتوقدالتعزفىات)08".ببعنرلهوبعثالجزاثروالىباضاعلىانتخابهعلىووافقعبو،

ماديةامكانياتمنالثافيفليبجندهمأرغمنهاالحديدفيحليفهالصركانالاصبانمعكثض

زحفها.لايقافومعتوية

،والسهولالجبالفيلديهممابكليقاومونالمورسكيونوظلوجزر،مدبينالوزهظلتوقد

نأللمورسكيينالمحالىلةالجيوثرقيادةعلىتعاقبواالذينالاسبانالقادةحاولكا،والقرىالمدنني

المورسكيينلكن،نفوسهمفيالأسفيوالثريدوالنبوالسلبالففوسائلكليستخدموا

حين.الىالسلاحفوضعوا،آنذاكلهمالمتوفرةالوسائلاستنفادحينالىيحالىلونظلوا

)74(

)75(

)76(

)77(

)78(

)97(

)08(

381-2..F.Breudel, op. cit

0361.2-bid[

3612..Ibid

362.2..Ibid

62.3.2?F.Braudel, op. cit

S..I.أorهـ3هـأمFrance.67192.1.صالابق،المصدر،حتاملهعبدمحمدانظر H
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ومصادرةغرناطةمملكةهنالمورسكيينينفىا079أمموبر28فيمرارصدرذلكواثر

..ة-.فحسبالمنقولةالأموالبحمللهمالساحمعالحقاردة،أ*كهم

فيو!رهاقشتالةالىرحلوامورصكي)اهـ(،000.08بالقيمرار!لهممنعددويقدر

)2!(.الطريقأثناءمنهمللكثووالموتالمرضسببمماسيئةجدظروف

الثوالدأخل،منولىالحارج،منعلهاقضىالثمصرةأنيمتبرونالمؤرخينبعضأنكر

.157اصنةليانتومعركةفيأكالأتمبهزيمة

المورصكيين،نفوسفيالأملصيبحثكانوصقليةنابولمينحووتقدمهمالأتراكنجاجان

جديد)؟هـ(.منلذوضتواهمويسنحمحون

اهماماأظهروانههـ(،فات!أ)4كانبالج!ائرااتركيالوالىموقفأنإلىالمورخينبعضرلر

شخصيةمطاعيحققالثوزهاشغلوانه)؟هـ(،غرناطةثواربمساعدةاهمامهمناممرمدينتةبتحصين

هـ(.تونعى)6بفتحولايتهتوسيعني

المساعدةتقديممنالهدفهوما:أصاصيةنقطةحولالتاؤلالىبنايوديمفالمههذا

ألاسبانيةالحكومةعلىالضغطهل؟للمسلمينواعادتهاايبانباأحتلالهوهل.؟للمورسكيين

المورسكيين؟علىوطئامنللتخفيف

استشارةمنلهابدولاوحدها،ذلكعلىفادرةغرالج!أبرفإن،الأولالهدفأعتبرناإذا

العمل.بهذاللقياموالحسكريةالدبلوماييةالأجواءضهىءلأنعملياالموهلةفهىالقسطنطنية،

بهتقومكانتمافهذأالمورسكيين،تجاهموقفهايغيراسبانياعلىالضغطعأملاعتبرنا)ذاأما

محا2محاضران)ذ.نفسهالقمميجهازهاومناصبانيا،منأى،الداخلمنتأقيوالشهادة.بالفعل

للمورسكننالجزائرتقدمهاكانتأليالمساعداتحقيقةحولالمورسكيينباعت!أفاتزأخرةالتفتيثر

وبعدها)87(.اثورةأثناء

منالكثرأثارالقسطنطينيةمومففإنامكانياتها،حدوفيواضراالجزائرهو!كانوإذا

ابقاش.

)81(

ألف(،)5؟ا*الجينعم!تدرمنناك:سلاحظة

انظر:

923..BernardVincent, op. cit. P

.122.H.Lapeyre, GBogrephie de 'I Espagne morisque, p

)82(3.Bernard Vincent, op. cit. .p 923 note

17.وصالبهر،الالفالمقالالباغ،يل()83

.38الابق،المملرخامله،عبهومحمد4368الايق،المصصرعان،اللهعدمحمد()84

Braudel,055,.2هـ4.3(85) cit!.

اأه.364.2.4(86)

(78)992-927..pp04ءJacqueline Fournel- Guerin, op. cihttp://kotob.has.it



علىاطهجوميخططكانالصقلىمحمدالأعظمالصدرأنتذكرالتاريجةالمصادرأنأولانلاحظ

اسبانياعلىبحملةالتيامالذطانعلىح7أقتروأنهألبائرين،غرناطةموريسكيىماعدةلفرضاسبانيا،

بكليويدونكانواناسى(،)جوزيفاليهودىمستثارهوخاصةاسلطانإبطانةلكن.)88(قبرصبدل

الملطانحاشهالىوبيد،سريعفالنصرالندتة،منلاستخلاصهاتبرصالىالاتجاهفكرةقواهم

كانتالأتراكمعللتحالففرنسااستجابةأن؟نقوذها)9!(.منويزيدمركزها،ويدعمحظوتها،

الدين،رجالوطأةتحتصعبةدأخليةأ،بناعايعيغ!كانألاسعضارلاالثلأنجدا،ضحيقة

منأصأكانتا057سنةشتاءفيالمتوسطألأبيضالحرفيالأجوءانخاصةالكاثولك.

)59((.كبيرةنحاطربلرنعسكريعملبأيالقياميصعبوبالالمطيعابقاتها،

يفىانهحتى،المسافةبحدفييتلخصأخرعاملاالذكرالسالفةالعواملالى)برودي!أويضيف

))9(.غرناطةثواروماعدةاسبانياغزوفيالعثمانيةالدولةتفكرتماما

يثفلهمكانالمورسكىالمشكلفإنغرناطةثوزهفيالأتراكدورعنقيلفمهماكل،وعلى

فرمانينالصدد؟ثذأنلاحظوهكذاألاثدة.للظرفيةتبعالهمعالجتهمطرقاختلقتوإنباستمرار،

المورسكيين.الىهوجهين

الفثانيونالمسزولرنأظهرا057أبربل16بتاريخالجزأ"لروالىالىوجهالذىالأولالقرمانفقى

بهاالحقالىوبالمحن-الرصالةتعببرحسب-الأندلى("أهالىلمسألةوالدقيقةالجيدهمعرفتم

فيوهذاالممكنه،الوسائلوبكلالمساعداتبميعيقدمأنالجزائروالىمنطلبواوقدمضطهدوهلا

عددأنالىأضارفقدالأندلسيينالىوجهالذىالثافيالفرمانأما(.العماق)29الأسطولمدومانتظار

مدالعمانيةالدرلةأنوأعلن،9(والذخئ)؟السلاحتنتظرأخرتدألقامائةوأنألقاالعشرينبلننالثوار

عنيعبرونالعثمانيةالدولةرجالوانالمحموالمؤونةوالذخئالأسلحةيقدمأنالجزائروالىمنطلبت

علىالأخ!رهذافيقومالجزائر،بيلربأىالىشريفىامرىضرءعلى"انه:الاسلامانتصارفيأملهم

علىالدفاعدطوغ!اسلايةهمةمنأظهرتموهكاوذلك،اليهموالاعاناتالمساعداتجيعتقديم

كلأبديغأنكمإذ،اللهأذلهمالكقارمعوالقتالالحروبمنالرغمعلوهذاله،ككموعدمالدين

وعايروالصلحاءالحلماءفإنالجانبذلكقيلايسراالمريكونوحينوالثجاعة،الامدامأنواع

بأحوالكمدأئمااعلاناعنتتخلوالاوان،بذلكلاالدعاءعنيتخلرالنصوفالاصلامأهل

2:259المثمافة،الدولةالاوى،محمدال!كلعبد)88(

العددتون!،-الممر!ةان!ةبافلة،مقالالمورصكيين،ومفيةالعمانيةالدرلةاميى،الجليلعد:عن

.791ص8191نوفمبر،23-24

)98(217..ire,p،ءOttoman EولEdward .S Crusy, History of t

171.صالبهر،الالفالمقال،الصاغيل()09

!ا...مه++!ه!!م!مه،037:2)ا"(

.791صاب!كر،ال!الفالمقالاكيمى،الجللعد()29

فوكفر.Fourquevauxالفزسىالفرمدمهالرتمنفى()39

,F.Braudel.:3622:انظر op. cit
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فإن،لقبرصالظنيةالدولةفتحبعدانهالفرمانهذانيجاءوقد")4"(.الجهةتلكفيوأوضاعكم

المورمكيم)،9(.لمساعد!اسبانياالىيتحولسوفالعثمافيالأسطول

الأل!ضالجرفيوالوضعالعر!المفربأتطارعلىالوزههذهنتائجعننشاءلأنلاهذأبعد

عمامة؟بصفةالمتوسط

الوزه.هذهفشلبفعلالعمانيةوالدرلةوالمنربالج!إئرالىالتجأوأالمورسكيينآلافأن:أولا

اللغةمعرقهمبفضل،العمانيةالقياداتوسأعدواللاسبانالصدىحركةلذلكنتجةنشطواومد

الج!بة.والطرقالجغرافيةوالأماكنالقثتايية

ملحةالخصوصوعلىأفريقياثهالبسواحلجدامهتمةأصبحتالثافيفليبصياسةان:ثانيا

السواحلأمنعلىالخضالجزأئرولايةتصفيةعلىوالعملأكمرلخصيهايخططوكانالوادى،حلق

الاسبانية.والواخر

علىوالقضاءتونسفيالاسبافياففوذضربتخطيطهكانباشاعلىفعلرد)ن:ثالا

ذلك.لهتممدوبالفعلالاصبان،محمسالحفصببن،

أرصةخلقعلسموحغالاسبانيينلحركيةجدبدابعداأعطىالمورسكيةالوزهخنقان:رابحا

ليبانتوومحركةالمقدسالحلفورأءكانالذىوالاباسبايياتزعمتهالذىالثاطفيتتجلىجديده

ت!أبطيويدماوهذأ1373.سنةماالعمانيينوطردفحليةبصوزهتونساحتلالاايبدررهاأدتألي

المتوصط)،"(.الأي!ضبالبجيالاحداث

:ابورةمدى

نلاحظالتيالمحاضرهيفكثرايفتيثن،محاآمحققياذأنيلازمصنواتظلابوزهصدنبإن

ايجاليارمن!ويعتبرونهاباستم!إرالحربهذهيايهرونالمورسكيونكانإذذاك،أوالحدثلهذاذكرايسا

بصاحبهيؤدىالوزهذكرفبمجردبالمرصاد،لهمداثماكانتالتفتيعقعا3لكناثوزه.علىلقلرضهم

Andresلوبازلأندرسبالفعلحدثماوهذاالتقق،محاآجلادىأيدىبينالقوطالى lopez

والسنواتكرناطةبلانهحوادث:الحقلفياستراحةأثاءثاروالذىYepesيأبسموريسكييأحد

مبلالمربيةهويتهاسترجاعفيأملهعن،محبراكلامهختموقدالأخ!،الئراتوحرببهاقفاهاالتي

")70(.كلوتأن

402.-102عىالايهر،الالفالمتالام!س،الجيلعدكدالرطلةنصانظر)4،(

402.-102صالبهر،الالفالمقالاكيس،الجللعدعدالفرماننصراجع()59

4اطةمقالعثر،الادسالقرنفيالمضصية،-الظنيةالعلامةلد!إسةف!ةرو!ةميي،الجللعبد()69

39.-29ص3$961،لمجز"2-03،العدد،لونىا!ة،ا!اث!ة

)79(0116.p!مع!"،هولء8.ء,A..H .N leg. 491 °n 24 (d' aprbs Louis Cardaillac
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الناستناملومدللمورصكحر،عامةانتفاضةخوفتحتيعبث!ونالثورةبعدالميحيونوكان

فإنهملهمطفلولادةومنذالأسحلة،لجمعصاعونواخهم،المناصبوقتالاالأمرلهذاصنتظرونلاانهم

،)55(.سلاحهضراءمن،العاشرةصنالطفلببلغعدمايتمكنوا،حتىالأموال،جمعفييبدأون

وارتاعتاصد!قاالمور!سكيمناتخذالذىالميحيذلكصيدهوآايوم،هذامثلوفي

التفتيق)55(.نحاآالىالحينفيذلكوأبلغواالائحاتهذهوصلهاعندمابأراجونالمسيحيةالأتليات

المور!يونكلثلهاالتىالأخطارالملكعلىعرضواقذالنوابمنكبوعددفاككانوقد

الاجباعاتأثاء"ففي:المشكلهذاحليتطيحوالمسنةعثرينخلالانهويتأسفون،للمملكة

الحددهذأيمثلهالذىوالمتقبلىالعالميللمرضشاملعلاجعلىللحثورالسعيحمو2منرجوناالأخور،

فت!تماالوضحيةوأن،الموضوعنعابملمهذايومناحتىوانه،غرناطةمملكةهود!سكىمنالكبير

الط!لقةعلىراضيةتكنلماليالاسبايةالشخصياتعنطائفةوجدتانهعر")155(.تستفحل

ذكرفقدباصتم!إر،الصريمالقدهذاترددوظلتالوزه،أثنأءالاسبافيالجيقبهاتصرفالتي

يأقي:ماالحجرىالثهاب

مال)كذا(.النصارىعندذلاللانهمللاندلىسندايكونأن)القسيى(منهوطلبت"...

المدينةجمهذهالقضاةقاضأناكنتاللطانعلىمامواوحينزمن،كلفيجانبهممناننيأعلم3:لمط

الأندل!أعيانهنوتجضافسأوكا(،خوانضونالرعى)غرالسلطانأخوايهاوجاء)غرناطة(،

منكانوالأنهميتركهمأنالحقوكان،أموالهميأخذذلككلونتلهم.رجلارألىلعينمائةالمدينةبهذه

بخلافعدهميخماليعمواالعافيةأمررفيالايسعونولاوالنممة،المالوأصحابالقوام

000")151،.غرهم

معظلتفإنهمثالة،الىمورسكىألف08منيقربمانفتالاسبانيةاللطانأنورغم

مخو3016لغايةتعدادهابلغوقدبأراجون،الأولى:المورصكيينمنكبزبانمجموعتانهناكذلك

ببلنية)201(.العايةوالمجموعة.أرأجونسكانمجموعمن!ي21أىمورصكى004.63

Conteا!شناالكونتخاصة-الملكنوابكانفقدباستحرار،عيمتثدالحراصةوكانت

Aytona،!"اللاح،منتجركدهمالىيسعون-4915غايةالى81؟امنبلنسيةحكمالذى

تطبيقلكن.والبروتستانتالعمان!ننمعأوبعضمعبعضهمالاتصالومنع،الشواطععنوابعادهم

الأمنانعدامالخصوصعلىبيامنحواجز،عدةدونهاتحولكانتهذهالمركزيةالسلطةصياسة

.A.H.NInq..!صي،،pt*،م!21.03(89) leg 119452 in

99()37.Louis cardaillec, op. cit, .p 21 at note

5Castرو05(001) .e F4مه!ام!كيمه!Guedalaiare 7 Xavier, Prodlol6n y

21.-02صال!!،اكلكلالدفىلأمر)151(

Dominguezولماء!م!يلأ!مم!"ا-(201) Ortiz, .A at .B Vincent, Hbtorle

.+**.!م.77-هـ7
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مخططأىدائماتنسفواليالمورسكيون،بهايقومالىالمتعد!ةالفداثيةالأعمالبسبببالمن!ة

وصائلنحتلففاستخدتالمتيق،محاآوحشيةازدأدتالوضعيةهذهوأمام)301(.بالمنطقةأمني

الصفيةالى،بساطةبكل"تهدف،:-كراسكورفائيليقول؟-إنها،ضدهمالولسيةالقمع

فقدالمانينات،منذنفسهاتفرضبدأتالطردفكرةانخاصة")401(.بالمنطقةللمورسكيينالائية

.؟)501(الشأنهذافيممكنحلأىأنومرر28,15سنةلشبونةفيالاسبالطاللولةمجلساجنمع

قبلكلهابلادهفيأمرالافيفليب«)...وهذا:يأقيماأيفاالابهذالطالحجرىالثهابذكر

بظهوبىالشاء،رحمفيالتيحتىكبارا،.أوصغاراالأندل!يينجميعيزمموا)601(أن-منهاخروجي

اخرزماما)701(عملواسنةعرةالسبمنجحوذلكبحدثمذلك،طدالحرمالاحدعلمولا،الحمل

انهمالحاللسانقالولكن.حقيقةذلكدطالرأحديدرولم-بمراكىأعلموناكا-الأولمثل

ذلكبقربأمرواكثورزيادةوجدواولمالا؟أمز-لادةفيكانواهل)كذأ(يعلمواأرادوأ

بدأأنهالىلرالدلائلفكل،الفكرةهذهنفسهاالمعاصرةألاصبانيةالوثائقوتورباخ!اجهلا()801(.

ال!وففقطتنتظركانتالملكيةالسلطةوان،1582سنةمنانطلاقاالطردفكرةعنالحديث

فكرةينمدألاوأنآنأنه)يبدو):يقولالأعليالمجلىالىأرجونهنمحققكتبفقدالجاصبة)915(.

الأراضىفيتورطه،الاقلفليبالام!إطود!لةالياصةرلكنصبزون")115(.مسيحيرفيالومفهم-اطرد،

السلمألىالعودةوبعد)111(.اضافيةمهلةللمورسكيناعطتوانجلترأ،فرنساضدوحربهالجخفضة،

نأخاصةاخ!إجهم،الممكنمنانجديدهنيوحيالوضعأصبحالاصباقالجربطالأسطولوتجنيد

فليبعهدقيالطردفكرةتنفذلموانكل،وعلى)112(.الفرسمعدائمةحربفيممكونالأتراك

.9016صنةالثاكفليبعهدفيسيصدرالذىالنها!القراررسمفيخطواتصارأنهالاالثأفي

تحالتكانتالتيالخططاتكلمنالمررسكيينهومفهوماهذابعدنتساءلأنلنا

مجاتهها؟فيأسلوبهمهوما؟المدبرةاثماريعوبحقيقة،المرحلةبخطوزهواعينكانواهل؟ضدهم

,RaphailCarrasco-ءم!51)301( Peril Ottoman at solidarit6 morisque, in Revue 'd hlstolre maghrn

34-33.5.26-25 Juin.8291 Tuni،5DD*
(401)34..Ibid.P

501()34..RaphailCarrasco, op. cit. p

يزمموا:!تصد:يجلون)601(

صجلا.يتصد:زماط)701(

.601صالكافرفىالفومعلالددن)801(نامر

)901(311..JacquelineFournel- Guerin, op. cit. p

)115(311..A..H .N Inq qLibro,001,34.F 'd aprbs Jacqueline Fournel-Guerin, op. cit. p

انظر:ا582ضةمنانطلافاالطربرساطعوعن

C03/1881ه*ء+يي+هي!++ه+!ء.P. Bornat

)111(311.JacquelineFournel- Guerin, op. cit. P

2(11)1.314.، pاأه
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داخلبنمنسما6لصالعلكانواانهماذ،المرحلةبذهواعينكانواأنهمالبدايةمنذنجزم

بينتندلعفثتمامقاوصتموانأخرممهجهةمنالأترلكالمغاربةوبينوبيمجهة،مننمسهااسبانيا

حشارتههوطصتسدفكانتالتىانحططاتمنكث!افعلاأحبطواوقد.والاخرىالفينة

ومراحلها:المقاومة

أراجونمنكلفيوالمألوفة،الفنيةا()راAljamas)الجماعات(منأساسأالمظومةانطلقت

منكلفيالتفمقعا2واجهتهاالتيهيأهمهالكنمتحددة،اثوراتهذهكانتوهد.وبلنسية

جمغالىالمتكرزهالداءاتسناوجهت)ذ؟8؟ل،و7515سنتيبينفياوصرذسطةبلنسية

بليةمحققوتو!ل1575سنةففيالبرؤستانت.والى،العمانيةالدولةوالىالأندلى،موريسكى

انت!فاضةكهثونكرناطة،منالمطرود!نبالموريسكعننمدفوعونالجطقة،مور!كيأنالىوسرقطة

لإنتفاضاتجميعفينجدهمالذينوهؤلاءجزا!ت)011(.وصفنالعمافطالأسطولبماعد!عأرمة

حربفيشاكواالذ!نلوبثكأ!اولكهممشتالة،الىطرثواالذينأوثكفقطليواالمورسكية،

افرتياثهالالىالفرارمحاولينالقثاليينمستبديهممنوفروا،الرقفيلذلكنتيجةوصقطواالبثرات

بالجبالىمصتصميندائماظلواومدوبلنية.أراجونموربسكىبمساعدةالجوسظالأبيضالبحروضرق

وصلصلةوكانوانجاههم.عدوانبة،كزللصبحببز،عداءكزوهمرحمبة،ططةلأ!ةولا"بخضعون

بينو!لصلةكانوا!الأخرىالعلهةالىهاجرواالذكنفويهموبينبابطقة،البامينالموريسكيينبين

واليهب)،11(.والرسائلالسلاحيحملونوالأتراك،Aljamas)الجماعات(

علىمخيما9156ثوزهضبحكان1)ال!لطاتطيخيفالنزلاطيينهؤلاءحفوركانوقد

الاصبانية)116(.الأجواء

)113(Aljamas،بعفىسضهمالمررمجونفيالاتمال!يظتتمكانت!ر!ةموسكيةتنفعات)الجماعات

الذ!نامنأىواكناصهم،المررمجونتضمم.اعيانوكانت.اخرىجمتمنالاتريلبوبينوينهمجهةمن

ضمانيتطرنالذ!ائمقفينمنتكونكانت!3،نحططايتذألمنو*الماد!ةالرسائللدبهمكانت

علالحفاظعلالمورسكعننياضرارتحتاينفماتهنهكاتفقدوهكذاالمورمحى.ا!تمعاصتمراطة

عنللحفاتالمورسكصتدعوكانت3f،عقيدعلكئوشأن.ثأ.منماكلعنوالاتجحادنص

تما!هم.

انظر:

)11،(

5(1)1

)116(

155

47-41.6!"5.Carraaco, op. cit.ه!PP
أها4ء34.05

أها4ء34.5

.34.Ibid.P

*حظة:

نجداتاخاصةشححتة،ث!إساتالمجاجثورتهمثلبالنرناطننلاطانالىكرامحورفاثلاضار

التقق.عا3وئائق)طارفيالمرضوعهذاحولمحلومات"كثير

.4هامىالابق،المصدرانظر
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عونالموأنفيللعكمجالأىتتركلاالتفتيقمحا2استظاقاتفإنأخرتصجهةومن

الثورةأثناءفماوفعواالتيلأخطاءتجنبعلىيعملونكانواوانهم3الانتقافيمويةرنجةتحذوهمكانت

.الكبرى

منالواردةالمعلوماتأفادتأذصها08-78؟اصنواتخلالحاحمةالمرحلةكانتوقد

Juanنوارتجوانلمدعىالتركيةالحكومةمنمبموثاأنالتفتيشعاآجواسيى Duarteمناطقزار

هذاوكان.المقبلةللانتفاضةللتخطيطوذلكالمورسكيين،معاجتماعاتعدةوعقدمورسكية،

الماعدقلتقديمالمورسكيينحالةلمعرفة"بعثتهالتركيةالحكومةبأنالتجمعاتفييهرحالمعبوث

لهم)117(.

ذا.بروتستانتيموريسكيتعاونمروععلىأيديهميضعواأنايصققوناستطاعذلكوبموازاة

6Fransiscoنالياسفرانسسكوالفرنيعلىوا7وسنةالقمىالاصبانيةالسلطاتألقت Nalias

Baronروسدىالبارونبينكواسطة.استخدمبأنهاعترفوقد de Ros،،بيارنمناللوثرى

d3earnainأكوسدىلوفىوبنlope de Arcos،الارون!توصلأنالمنتظرمنكاناذالمورسكي

وقذبروتتاننية.عسكريةمساعدومقابلAljamas)الجماعات(من(Ducatsدابهة000.12ب

اعترف!ا(.الدابصة)!االتجذكفأضغالالىذلكبعدأرسللكن،بالحرتسأولاالفرنيعلىحكم

والمورصكيماللوثو!نبينالاتمالاتبتسهيليقومكانانهم!+مهـ!4!ممهـ3صايبرنجارالفزلي

الأتراكالىأيضاأرسلواالمورسكيينبأنعلمعلىوكانالسابقمواطنهاعترافاتأكد؟الاغنيأء

ا(.المساعدو)"امصميطلبون

اوريولادىلجوانبالنسبةالحالهوكاالمورصكيين،تسأعدكانتالاسبانمنطائفةوهناك

de Orioleفيانتفاضةلاعدادمورسكيةخلةرأسعلكانبأنهأيقثىعاآاتهتالذىولهـهلى

الىدخلأورودوالآخرتركي)أحدهمامسلمينمبعؤليناستقبلبأنهاتهمكابلنسه،منتريبةمنطقة

الاننفاضة)012(.ثأنالجزائرمنرسائلمعهماحملاحديثمالاسلام

"7؟ا،و7815سنةوانتظروه؟ا،77صيففيالعماقالأسطولالمورسكيونانتظر

جهة،منالمورسكيينبينبأستمرارجالمبةالاتصالاتوكانتمرة،كلكوجلالانتفاضةكانتوهكذا

تأكدتجث3815غا!ةالىكذلكالوضعيةوظلتأخرىجهةمنوالقطنطييةوالجزاثر

)121(.ممكنةتعدلمالأتراكبماعدةائتفاضةأىأنالاسبانيةالسلطات

اأه"37.054()117

()11837.Ibid.p

011()370.4.01.

012()37.0.4.01

بالحصوص،المتوسطالابين!ابحرلرقيمونبمأوافالاتراكمماما،تضتمدالمييةالظروفينذلك)121(

منكيرطفالتوصلتالتقيقعاآانلموالاطل!ة.ا!ورويةبالمثكل!ربهمامعالثافىوفلي

!تومرنكانواالمورعيينبعضالىكلجعذلكولحل،والانتفاضاتالاتصالاتهنهحيتةحولالأدعامات

المدبصعنلابحادهاالاصبانيةاللطاتعلالوثم!شرضلكووية،انتفاضاتحولالتفتقمحاآبايلاغ

للاتفاضة.الحضتعن
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الايالاتعلىالمستمرالمهاج!بنتدفقبفعلمائمةدأئماظلتالجريةالجهاديةالأعمالانغر

غأرةأثناءباضادرغوثتمكنفقدوفعلا)122(.اخوانهمانقاذعلىالتركيةال!لطاتهولاءوحثالمغربية،

سفناستطاعت0157سنةوفيمود!سكي.0015حملمنالاصبانيةالسواحلعلىبهاقأمكبور

بلنسيةالىالج!إئرمنأسطولساروا84سنةوفيبالمرا،موولسكعسجميعتحملأنالمجاهدين

حسنأثالالج!أبريينالجارةنئأطتواصلومدمود!لصكى)123(.0023معهيحملأنوإشطاع

اليقانتنواحيمنمول!دسكي0002مناكزنقلمنالسنةنفعىفيتمكنالذيفينزيانو

Alicanteهـ12نجدتهينت!ونكانوا(.)

كالوسيا)؟12(.مدينةمود!لسكييجميعتحملأنألمجاهدينسفناصتطاعتالمواليةالسنةوفي

33حوالمط1584و1528سنتىبينالاصبأنيةالمواحلعلىاالحريةالمجاهدينحملاتوبلغت

المورسك!نمنجماعاتلحملصغورسفنبهاتقومكانتايىالحملاتعداهذا،حملة

االحريةالغاراتهذهCervantesسصرفانتي!الكبرالاسبافيالكاتبلاوصفوقد)126(.المهاجرين

مثئ)127(.صورفي

داخلالمورسكيينبيناتصالأيلمنعالاصبانيةالسلطاتبذلاالىالمكئفةالمجهوداتورغم

عملياتتدبيربغرضوذلكتقريبا،الثكلبنفىمستمراظلالرسائلتبأدلفإنوالمجاهديناسبانيا

Comteم!أبدادىالكونتأكدهماوهذأ،الأسلحةوارسالالمورسكيين،أنقاذ de Mirandaسنة

لقدأفريقيا")128(.ثهألالىلىليعكلفيالجريجازون"المورسكيينبأنصرحعندما1588

بمود!سكيىمأهولةفهيافريقيا"،ثهالالىالمورسكيينمرور"صناعةفيمختصةضرشالأصبحت

برعةتتميزألىالصغيمالسفنلصناعةالضروريةالغاباتوتوجدخلفهاواراجون،وبذسيةغرناطة

صريعةبهجومأتتقومخاصةجماعاتفي،شرضال"مورسكيوانتظمفقدوفعلا.والهجومالحركة

وتنطلق،الرمالداخلالصضسفنهاتخفىاصبهاتصلمابمجرد)ذ،الاسبانيةالواحلعلىوخاطفة

الجزائر)012(.سوقفييباعونالذينالمسيحيينولأسر،ذويهميخليصالداخلنحو

2(

)و

4(

)؟

،(

7(

8(

"(

)12

)12

)12

)12

)12

)12

)12

)12

201

8191Lالمدد-مدطد-أوراقمجلةبالجزائر،الاندلبةالجالةالحبدو!،الد!ناعر 4t115ص.

388.صالابق،المصدركان،اللهعدمحمد

do,.D'ميه38.0002 Histolrs des role d!ا!ا

.388صالابق،المصدركان،اللهعبدمحمد

نالصغحة.الممدرنمصى

الىاصيراوحمل75115سةومتاييالفاراتفيص)ذاالج!بة،الحبلاتضحا!اهننف!هوكان

08؟ا.شةامتداؤهلمخىاعوامبضحةاصزليروصوفيالجزائر،

انظرالجرىالجهادحرالا!احمنللحز!د:ملاظة

Barberssqueuآ80،.،ولء،Jean Monla

الجرى.الجهادومراجعمصادرنحتلفدراسةالكتابوبذل

,F.Braudel",+أ "conflits et refus de civilisation: espaunols et Morisques au XVII sibcle

204.11.، Octobre- DAcembre,4791+5.4 P01ور+ء315،5ايكا!لاء+ه,. Economiesهول+
اأه4،.2040
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المورسكيينتمنعمراراتعدةالاسبانيةالسلطاتأصدرتالعملياتهذهوجرأةعنفوأمام

1386،سنةثانمراروصدر،97؟اسنةالانبهذأقرارصدرإذالجرية،المناطقالىالدخولمن

را((.تذكر)5فعاليةلهتكنلمالأولأنعلىيدلمما

:الاندهاجورففىالمواجهة

وهوحضارء!اصراعأعمقآخروبمنىدني،صرأعالمور!سكىالمكل:ي!أنألىبروديلأشار

1(.يستمر")افىلأنمدعوفهووبالتالىحلهيصبالصفةبهذه

خلالفمنالآخر،يتوعبأنويحاولبل،الحضاريةبهويتهمثثاطرفكلكانفقدوبالفعل

قاثلا:الحجرىالثهابالأخيرهذاسأل،هناكومىالحجرىالثهاببينبنرناطةجرتمنامة

تعطونولابعض،معبعضكمإلاتمونلاانكم...محمودةغيرعادةفيكم)كذأ(الأندلى"انتم

فأجاب،32I(<())كذا(...القدماالصرانياتمعتتزوجونولا)كذا(،القدماللنصارىبناتكم

بنتاعشققرابتىمنرجلاأنتةيرابمدينةوكانالقدما،افصرأنياتنتزوجلماذأ..N).:الحجر!الهاب

المهندالزرالروسيلبساحتاجالكاحقيالكنيسةالىبالعروسةفيهموأالذىالومففينصرنية،

لمبسنينتزوجهاأنوبعد،الطريقفييقتلونهأنهمحلفوأقراتهالأنسيفاعندهوأخذالحوإيم،تحتهن

"وما:مائلاالحجرىالثمهابويضيف،133(وموتها...")موتهيتنونبلمرابتها،منأحداليهايدخل

الحسن،غايةأسلامهاوحسنيده،علىوأسلتصحيحا،كانوالصرأنيةالأندلىعنلهذكرت

التبثرحملاتأمامبالصموديكتفوالمإذن،فالمورسكيون،عجرزة")هـوا(.أمهايدهاعلىوأسلت

نظرهمبرجهةالمسيحيينقدماءيقنعواأنباستمراريحاولونكانوابل،ضدهمتمارسكانتاييالقوية

الاصلام.فيللدخول

مبدأعلىأصاسأيرتكز،المسيحىالمدهذالمواجهةخاصأصلوبللمورسكينكانلقد

جه!االضارىدين:دينينيعبدونوكانوأ«)...:الصددهذافيالحجرىالئهابيقولإذايقية،

الكفارنيميحكمونالمسلمينعملمنشىءأحدعلىظهروإذا.الاسمنخفاءفيالمسلم!تودين

لروهوما...")و،1(.خروجىمبلسنةعئرينمن...شاهدت؟بحضهميحرقون،القوىالحكم

يومناالىالقمحيالجهازهذازالفماالمورسكيين،تجاهبهتقومكانتايفيومامحا2الىهنا

محا2مضايا"ان:ياككارلوىقالكاأو،أبعادهبكلالمريرالصرأعهذ!يجد-بوثائقه-هذأ

)013(

)1؟1(

.21ص،ال!نونالتومعلالدفىناصر()132

والصفحة.المصدرنف!()133

ملافمة:

06.2بخحرمالقةجمنوتبمدالاندل!،نصةمدناحدى:(Antequera)اتقير

والصفحة.المصدرنفىوا()4

.4-3صالابق،المصدر(31)و

30405.Ibid

204..Ibid.D
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اتهامأوالمهتمينوم!إفعةالهودشهاداتخلالمناذ،بالحياةترتجفالآنلحدزالتماالتقي!ق

المورسكية...،()136(.الأقليةمعوعلاقهاالمسيحيةالطمائفةأعينناأمامتنثقالعامالوكيل

المورسكن:لدىالدنطاماةأعمدةوالفقهاءالمساجد

لتعميدفرضيعدوفقهائهلكنبماجدهمبنمتحون؟2؟اغايةالىالأندلسيونظل

وفيالجازلداخلتمارسالعباداتبذلكيصبحتالمساجدبيعباغلاقالأوامرأعطيتالاجبارى

كلاندافرىمسجدوجودالصتسطةعققواتوصلوا74سنةمارس22ففي،دريةمساجد

Calandaفىنفسهالمسجدهذاواستمر.بانتظامالمورسكيوناليهيذهبكان)ذالجبالىبين.

5Amadorمبروبلوأماثورساالفقيهحوآ)ذالعمل، Sampervelالقرآنتدرصبتهمة3915سنة

cPascualراييسباسكوالالمورصكيالفلاحتحقيقعضرفيذلكبعدوركا،داخله Raezالذى

فىا،.فيه)7يصلىكانبأنهاتهم

Villaمدبنةففىأصاسيا،المجددورظلالطرنترةغايقوالى Felicheالمورصكيونكان

علايةويخرجوناليهيدخلونكانواالمورسكيينأنالمحققونكتبومد،9016صنةبمسجدهميتتحون

cPurroyلمجدبالبةالشأنوكذلكفىا(.)5ويخرجونكنائسهمالىالميحيون!دخلكان!تماما

كالفومكيلالفقيهوكان8016،صنةتماماخربنصفهأنرغماليهالذهابفيالمورعكيوناستمر

Miguel Calvc13(.لمواطنيه)"القرآنفيهيعلم

المورصكيينيؤطرونظلواالفقهاءفإنالمحققونبهايقومكانالتيالمتواصلةالمتابعاتورغم

يفومكانالتىالتثكلحملاتوراءالانجرافوعدمبها،!سكعلىومجثونهمدصسبادنسءويعلمونهم

علىيكونونمأغالبالكنهم،متواضعةأحياناتكونمهنعدةكلارصونالفقهاءهؤلاءوكان.الرهبانبها

ويساعدونوالازسافىالوعظمهمةكلارصونكانوافقد:متحدثةمهامهموكانت.014()دينهمبأمورعلم

Miguelلافوينتىدىصبكيلالفقيهكان،Belchiteمدينةففى.القرآنبخسخويقومونالمرض!لأ de La

.الللفيلدءالمورسكيينيستقبلكانإذ:الوقتنفىنيالتعليمبمهمةويقومالنسخكلتهنهـ؟+هـداع

Alexandreبنيالوصاالكسندرالفقيهاضهم؟،القمحمن"يه!رممهمقابلالقرانبتحليمهمويقوم

PeAalosaثهألمنالمبحؤلينباستقباليفومونكانوا!)141(الدينيةالكتببخسخيقومكانبأنه

)142(.للمورسكيينوبيعهالنسخهاالضروريةالكتبمعهمحاملينافريقيا،

36()1

37()1

38()1

93()1

04()1

)اهـا(

)142(

401

.1300,Morbques،5 Chrotbns

128..JacquelineFournel- Guerin, op. cit. P
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علىوترزيعهاالمدقاتمجمعمكلفينكانوافقدالديتية،اذاسباتأثناءبارزأدورهموكان

)ر.ا(.الأطفالختانعملياتعلىبشرفونكانوانلالمعوزبرا

أشارإذ،الدينيةوتنظيماتهمفقهائهمعلىالأخ!،اللحظةوالىالمورسكيون،حافظلقد

Fonsecaغرابةرولامواطهم)144(.*شدونكانواكيفالرحيلساعةهؤلاءلعبهالذىالدورالى

:الظروفأحلكفيحتىوفباتبالصبرلصفوافقدبه،مومونكانواالذىالخط!الدورهذا

Geronimoروخاسخ!ونيموىالفقيهكانطليطلةوب!جن،1016سنةففي.السجنظروف de

Rujasصوفاللهوانأرواحهيانقاذفي*يخبانه"...:لهموبقل!معهالمسجونينالمسيحيينيجادل

Aznarصرحبهم.00،)،01،.بحبظالذىوالجهلالعمىمنوينفذهميصرهم Cardona-فدوكان

منيمآخرالىعباداكمكلارصونظلوابأنهم-المررصكيينلدتنطو*التبيةمهتهمارس

وعبادةالكافركأعادةبينماولنعلموا"...:مائلاالحجرىالهابأوضحهماوهذاهم)،01(،طر

الظاهروالجامعوالملبى،الجدوطهارةالحؤ،باعتقادعليابهأنعمماعلىاللهولنكر،الملمين

!كنونهبمامخاطبهمالمورسكي!رنواجهماكثصا7.1(.القملاأعظممنلأنهاوالاذران،الأؤدانمنالنقى

DoAaخوانالوياامةIzabalفافىايلصلورهلافي Juanaعقيلة"أنمنصرحتطليطلةمن

بلوالهداقة،،والصلاةوالوضوءالصنم،علىالهبشىمحاآطرفمنالمورسكيونتوبعومد.

الحج.

"،عليهيماكلبوضرعاالتفتيصقمحاآنظرفييعتبربانتظامالغحل)مجردصعباالوضوءكانإذا

عائلى)طارلي!هايقومونو؟نوا،مختلفةبضيعالمورسكيونمارسهاذلكمنالعكعىعلىالصلاةفإن

ممكن،حداقصىالىبهامتمسكينوكانوا.wo)الغرضلهذايختارونهإمامامرةتحتجاعىاطارفيأو

طرفمنامحشفوامامح!!،الحرقالىذاهبونوهمالعذيب،تحتوهمالجونفيوهممارسوها

يمارسونها)ا؟ا(.وهمالتفتسنرمحا2جواسش

43()1

44()1

45()1

46()1

44ص،الاشالمصمر)147(

)148(

)914(

)5؟1(

؟1(1)

°cit.I °F V94ي!..AnzarCardona

...نم*ءص!ه!.!م09-98

65.Louis Cardaillac, op. cit. p

سممم!...!لى.!94011

1605.citى!..Louis Cardaillac

5!ظا05.هـأ

132.op.cit. pءولض!اتهي!!اJacqueline

133.Ibid.P
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ويرتدونالتجارلة،الأنثظةجميعالومهذانيتتوقفإذ،الجمعةيومقدسيةعلىحافظواكا

Amadorأمادولىيونأخهمومدالظيفة،)2؟ا(،الألبسة PeonكلانداهنCalendsبأنه9157ضة

الأحد)ر؟ا(.كيوميحتبموأنه،ملابسهجمةيومكليضر

تحيطكانتالتيالحطبنالجواسيسشبكةرغمرمضانصومعلالمورسكيونحافظكذلك

طائفةوتتجند.المسيحيينشكوكمعهيثومماتماما،المورسيكيينصلوكالهرهذافييتغ!ر)ذبهما

معيشتغلونالذينالمسيحيونشهدفقدبه،والثبثالصومعلىالمورسكيينلحث.منهمكبكل

القريةمورسكسجميعبأن7016سنةAlbahateالالاتبقريةللزيتمعصرةفيالمورصكيين

مايحاولونالمرسكيونكانالوضعيةهذهولمجابهةممهم)هـ؟ا(.تماماتتغرعاداتهموان،رمضانيصومون

هنالعكسوعلىا،.)ىيأكلونبأنهمأمامهمالظاهرأواكلى،فترةأثناءالم!يحيينعنألابتعادأمكن

ربمعالاتفاقحدألىويذهبونبلسهلا،يكونالصومفإنمورسكييونالعمالجميعكانإذاذلك

الثهر)،وا(.وهذايتاسببماعملهمأوقاتتغييرعلىالممل

للهاببألشبةالحالهو؟،والمسيحيينالمورصكيينبينحادأنقاشاالصيامأثارمامح!

ابتدأفألقاضى"...:الصددهذافييقول)ذببارلىالأندل!")7؟ا("قاضىيناقث!وهوالحجرى

شهرعندنأ:لهقلت؟فرضدينكملطصيامعندآهل:لمطوقالالأندلى،قاضىاعنى،بالكلام

انشقاقمنوالربا!كلعننمسك:لهقلت؟صيامكمهوكيف:لمطمال،العامفيقمرى

يومأوأربعون)كذا(تسعوهوسنة...كلفيفرضصيامعندنانحن:قالالشى،غروبالىالفجر

نمسكثم،معتدلةساعةالنهارنصففي:قالبهعارفوأنا؟صيامكمهوكيف:لهقلت،متوالية

الصومفيالحرما:لهقلتافهار.فصففيأكلنامماطعاماأقلنأكلهأولوفي،الليلالىأكلىعن

ومخن:لميقال،بالصومهوتهامنونزيل،الشهواتعنالفسلنردهوديننافيلأتا؟بهوالم!إد

...")هـ؟ا(.الصيامبهذاقوتكمفيتزيدونبل:لهقلت،كذلك

التيالكبورالضفوطرغمالخمروشربالخنزيرلحمأكلعنعامةبصفةالمورمكيونامتنع

ضدهم.تمارسكانت

فعلهماوهذا،صباهممنذالخنزيرلحمعنألامتناعأطفالهمتعليمعلىالمورصكيوندأب

Lopeالبت!ىلولطالمود!سكى Valencianoيعطهمألاوأوصاهم،المسيحيينلدىأبناءهأوععندما

)152(

)153(

)154(

()155

)156(

بفرنا.المور!يينمضايافيفصلكانالذىالقاضىتصد(1؟)7

5؟.-"4!لابقالمصدر)158(
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136.Ibid.p

136.Ibid.P
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القدكانكذلكالمتيثى)9"ا(.محاآجلادىأيدىبينالوموعالىبهأدىمماخنزير،لحمأوخمرا

لحمرائحةمنهتشمطحاماايهم!دمونعندماالمورسكيينطرفهنالمسيحيينالىيوجهاللاذع

Jaunهرادورفخوان،1(،0الخنوير) HerradorبالقلعةAlcalaلحمبهاصحونفياكلىارفضقد

منلمورسكيةالأمرهذاونفس)161(.بأصابعهأكلهوجبماكليقطعكانالببولهذاخنزير،

الخنزيرلحمتأكللا"أنها:صاحتفقد،،القريةجزارعندالحنانيرأحدذبححضرتاييكاتلانيا

(.62I)"ملكةترجوهاولوحتى

الشهابأوردفقد،والمسيحيينالمرسكيينبينمجادلةأيضاالخنزيرلحماأكوعنالامتناعوأثار

نجى،لأنه:قلت؟عنايمنموعهولماذاالخنزير،ولحم:لى-القاضى)ر،1("قال:يأقيماالحجرى

المنعقوأين،بممنوعليس:قالوانموع،هوالأيخلفيوحتىالنجاصاتإلايأكللالأنه

الانجيل9..")"،1(.

فقدالتفتيى،محاآكثضايرأوغونالمور!يونكان)ذعأما)؟،1(،الخمرضربعنألامتناعكان

القمعيالجهازهذاأنغر،،طيبون"مسيحيونأنهمليظهرواالحنبمزارعكللكون-مثلا-كانوا

لa+ل!!رالوخوانعلىبطليطلةالقبضألقيفقدالمورسكيين،لحيلأحيانأيفطنكانالمروع

Herradcلربلاالوامعفيهوإذ،السيئةنية")خفاءمصدالخمرمنهويصنعالعنبكللكلأنه

")،،1(.الخص

أيضأفقد"اثاره،والمسيحيينالمورصكيمبينجدالاالخنزيرلحمأسنوعنالامتناعأثاروكا

:ومال،أخرىمسألةإلىواتقل..".الصدد:هذافيالحجركطالشهابأورفقدالخمر،شربعنناعالاش

هوآدبمبنىعلىبهتكرممأأفضللأن،تعالىاللهنعهقلت:الخمر؟مننبيكمنحكمحتىالسببمأ

يربأنممنوعهوعندناحتى:قالكلها،المسائلأفبحوهوالخمر،هويزيلهوالذى،العقل

ىأفي:قالواله،انتبغولاالانجلفيلكلمنموعأنهلظهرقلت،!سكر،حتىمنهالانان

أبوناوأولهبه،تدعواأن-العلامعليه-عيىصيدنابهأمررمالذىالدعاءق:قلتأموضع

التخربر،تدخلنا"ولا:يتربمونوآخرونالنفىخينةنقعتدمناولا:تقولواأنإلالسماء...قالذى

بشكلتطورالمور!سكيينعلىالميجنحقد)ن...)701(.الصحيحهوعندىوالأولالأكز،..وهم

95(

06(

61(

62(

63(

64(

65(

66(

67(

-JacquelineFournel..141ا( Guerin, op. cit. p

Ibid.p..141ا(

LouisCardaillac..24ا( 055 cit. P

1).06.0.(@rltos(Morlaco!5-ءص y meهاءماه,IgnocioBauer 7 Landauer

الايهر.الالفالتاضىتصدا(

53.صالابق،المصدر(1

,LouisCardaillac.24ا( op. cit. p

)1024.Ibid.o

.51-05صالابق،المصدرا(
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كاردوناأزنارنهذاالمو!جكه!والعاداتالتنالهدلجمحوضاملعامحقدالىدكتيحندمنصركع

أىلأمالدةثونلأرضعلكأكلونصمهبخلاعنترجملأكلتاوفمطقة"أن:*حظ

سا4)916(..،اههه!اdraba،اذنرية،)5،1،علىلأرنرعلىكنامونالمديمةهذروننىآخر...،ضي.

ياتسبةالث!أنهوسالأسلامي،للدينالمورسكصنانباععلعلامةوالعاداتالتقاليدهذرأصبحت

Geronimsلافر!!كا"ف!ونيما:الككسلأكل 15 francsأضخاصمععائتهأعضاءو-لذلك

شكلعل7يأكدلعأكلواوسطهم)ناءؤالككعىووشعينمترلعيننجدهمآخر!هو!كنن

عمد...،)017(.دين6باععلكدلومونبهذاوهمالعرليعادةحسبكرات

بالمضب.هذاروناالىمت!لةالكلمةألتما)168(

)916(.

)017(

هـهأ

...حمها+ر*!011ع330.م05

/0330Ibid. 11 F
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الأثه:الملاخظاتبتسجيلالفملهذاو!حم

كانأنهنلاحظ)ذالكائولكييز،الملكينسياسةمنعنفأأفلالحاصضادلصسياصةكانت-

عددهجؤعنالناجمةالاقنصاد!ةلآثارإلىأصا!أهذو*جعمحىأحانؤاللينصياسةيتبع

أملاكهم.وليعالمورمحيينمنكبو

رغمالريةبتنظيصاتهمواحتفاظهمشوة،الحاصضادلصلقراراتالموكسكنمواجهة-

ضدهم.الموجهةالتمعحملات

اتمالات!يطونوجعلهمحماسهلاأذكىالهجرةعلىالمورسكيينلمساعدهالأتراكتدخل-

لأنباصتمرار،الاسبانمخاوفيثصكانممأنفسها،)صبانياداخلبثوراتالقيامضأنفيمعهممباضرة

المسيحية.الجبهةبوحدةالقاضىاثمروعلإثالكفيلالتعاونهذأ

إصلاميكزومنالشديدفزعهنتيجةوذلد،المعتدلةأبيهسياسةعنالثافطفيلبتراجع-

وجعلهمالمورسكيين،علىالتضييقضأنهامنالتيالقراراتمنمجموعةأصدرفقد،للمنطقةجديد

لمراقبم.قبضتهتحت

تتجاوزعنهاالناجمةالاثار)ن)ذالكبر!ر!،ي!الثورةبإعلانخطرصأالمورسكيالفحلركان-

لهاأعطاهالذىالوزنذلكعلىيدلوحضاريةصياصيةأبحادلهاكانتفقدالتقد-يراقطكل

نأمخافةالثوزههذهبمدالاصباناتخذهااقيالإجراءاتوكذلكالواعاعلىوالاسبانالمورسكيون

تتكرر.

المورسكيونوظل،المتخذةالاجراءاترغمالاسبانية.السلطاتضدالمقاومةموجةاستمرت-

ماوهذأ.لإخراجهمأيامهآخريفكروجعلهبفثله،الثافيفليبأمنعمماالحضاريةبهويتممثبترن

الثألت.فليبابنهبألفعلبهصقوم
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الثالثالفصل

الفالثع!فليبفيالمواسحيو.ن

-جم!أء،8915d!ص-ف!ها.لم)6001

علىأساسآتنبنىوالتىاللورسكيينتجاهمأبوهأنجمصاالتىالسياسةفيالثاكفليباستمر

هنخطوزلهالاؤليستمدخط!ين،مولىسكيينلمركز!نالفصلهذأفينتعرضوصوف،.والمراوغةالقمع

سكانه.كثافةمنخطورتهالثافي!ستحدبينما،المغربداخلالترأثهذأوأقدادبالمنطقةالنضالمطترأثه
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HORNACHOSهوزلاثشوسمووكسكيو

:للموضوععامإطاروضععلىتساعدناعامةملاحظاتأولانبدند

بيزمنفريدأجأنمويمثلونكونهممنيأقيالمنطقةهذهبمورصكساهمامنا)ن:الأولىالملاظة

موربسكسباقيعنتميزهمممبنةبخصوصياتبرزونإذالصروفة)1(،المورسكيةا!اذجبمغ

أدتالىالعواملأهممنهذا""خصرهمكانوبالالميالمورسكي،للخطررمزأاعتروافقد)صبانيا)2(،

إسبايا)،(.منالمورتنيرطرإلى

إلىوهاجرتمماسكة،مجموعةهورنالوسمورسكسمجموعةاعبرت:الثانيةالملاحظة

)هـ(.أخرىمهاجرةمجموعةأىفييتوفرلموهذامماسكة،وهىالمغرب

أضفىمماوالسياصى،الضالميتراثهمالرباطقصبةإلىمعهمالهورنالونحمل:ابالةالملاحظة

)؟(.بالمغربالمورسكيالوجودعلىجديدةصبغة

يدعمممأوالخال!لة،الصناعةوخبرتهمالمألةثرواتهممعهمهورنالثونحمل:الرابعةالملاحظة

)،(.بالمنطقةمركزهم

:واابثرندالطبيعيtJاا-

03بعدعلىBadajozإمليمفيExtramaduraاكترامادورافطقةوسطهورنالوسقريةتقع

.GuadianaروامدأحدMatachelضهرعلىMeridaمنكلم

)7(.1568ثررةإبانغرناطةصتقدمواالذينالمور!يننإلىهررناتوسموريكيوينتميولا

)1(

)2(

)ر(

)،(

)5(

)6(

)7(

caso de!ا.cristianos viejosلأ'JulioFernandez Nieva. El enfrentemiento entre Moriscos

4!ط.!8.!صع!5+مأهول05ء...271 emadura, inث!Hornachos on

288..d'or apagnol, p.صسمBartolome Bennassar, un

-domogreم!ا+.ولBernard Vincent, "Los morisques 'd extrdmadure au 071* sibcle, in

وله!!050،الث!431.8

05..p5**51هيءاdo Rabat on+"ما-كل.صهمي,GuillermoGozalbes Busto

.GuillermoGozalbes Busto. Loc. cit

.36.pة!.doممنءصا!,Roger Coindreau

.436.B.Vincent, op. cit. p
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يشعرونالهورناتشيونكان)8(لذاثالمحليةالؤلائقذلكعلىتدل؟"أصلون"مرد!سكيونفهم

ظلتوقد.الضالمطبتراثهمتشتهمأخرىجهةمنمأيفسروهذا،بالمنطقةمتأصلةجذورهمبأندائما

الاسبأن)5(.أيدممطفيسقطتأنبحدا234غايةالىطويلةلفتراتإسلايةهورناتوض

الخرأحوتؤدى،الملكبسلطةمحترفة،بالقريةموجودةظلتالاسلاميةالمجموعةأنالموكدومن

علىاصطلحالتيالفترةوهىالدينيةشعائرها.تمارسأنبالمقابللهاتسمحكانتاليق!ثتالة،لعرش

)1348()01(ع!ثرالرابعالقرننهايةإلىالغالبهوالدينىالاعهذاوظل.المدجنينبفترةتسميتها

الملكانفرضعندمأ2015غايةإلىوجزرمدب!تاضاريخاذلكمنذالتعايشوظل

)11(.بقوةالهورناثيونجابههإذ،بالمنطقةألاجباركلطأقعميدالكاثوليكيان

Salazarومدر de Mendozaبحوالميسكاغاعددعغالسابعالقرنبدايةفيالمنطقة)زار

Jaimeقدرهاحينفيكانون)2)(،0001 Bledaوقدرهاكانون)13(،0012برالميMarcos de

نسمة)وا(..0005.إلى0004بينما)ذن،العدد،فيكونكانون)14(،0001بحوالمط،م،ا!ا،4،ياقأ

تركوابكونهمهذأتفسيرويمكنمورسكى،.0003خروجعنالاتتحدثلاالكنائسيةالوثأئقولكن

.سنواتأرلعأعمارهمتتجاوزلاالذينأطفالهم

0005أو0004بينفمنالمودبسكىطابعهاهوالقريةهذهيميزماأهمفانكلوعلى

)16(.موتهميفعر3ماوهذاراهبأ،02بينمم!يحى155منأكزيوجدلمموريسكي

كانتبالفعلالقريةإن)ذ،والتجارةالفلاحةالخصرصعلىتهمثاطاتالكانمارسوقد

وتجاريا)17(.فلاحيامركرأ

)6

)"

)15

)11

)12

1(ر

)14

)15

)316

)17

.ابدىاثمنالقرنبدايةفيالجطقةالىمدمواومدومصمودة،وكتامةنفزةتجاثلالىكتمون

انظر:

12..AndresSanchez Perez, los moriscos de Hornachos, p-
275..J.Fernandez Nieva, op. Cit. P

الاسلامية.الاعرافحبضابينزواجالثيربابطقةوثيقةوجدت

انظر:

.277.OD.Cit. D7!هـأل!ء.J Fernandez

فضلتالأحقةالاكل!ةلكن،البرتغالالىمورعيا34فهمهاجراذ،الهجرةط!بقنهمالبعضاختار

الجاشرة.المراجهةضضلةالاجداد،ارضفيالتاء

الصدد:هذافي:انظر

..J Fernandez Nieve. Loc. cit

.187.3.,eerie,Frenceهـأهـم.S..I .H M

حه4م!،2مىا!ص04.!+ممةء.ه.219

+"ا!مام!ble.+،ا+طم*5...ه.122

435..B.Vincent, op. cit. P

436-435..B.Vincent, op. cit. pp

288..B.Bennassar, op. Cit. p
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الاسبانيةالجاطقمنكثيرفيتتوفرتكنلمأليوالفوأكهوالخضرالحبوببالمنطقةتزرعوكانت

تربيةالماشيةوبتربية)91(،النحلبتربيةيحتنونكانوأ؟)18(.والليمونوالكرومالرمانمثل،الاخرى

)02،.كثيفة

وبعد)21(.كثيفةمتنوعةفلاحةذاتغنيةمدينةالطردقبيلهورناتشوسكانتفقدالحموموعلي

الفرنىزارهاألاسبان،طرفمنجديدمنعمرتأنبحد،1672سنةفيوبالضبظالطرد،

مجهوؤه)22(.فهاالزاعيةالأراضىأنفلاحظياهأ.!+؟7

المواجهة:

الم!ابهزلاقيبألبةالمركزهذاخطوزهعلىأكدواأحداثهاعاصرواأوالمنطقةزارواالذينكل

أصاسية:فروعثلاثةالىتصينفهاويمكن،وعنيفةطويلةالموأجهةكانتومد،الأخرى

Salazarيقول de Mendoza:لهاجمهوريةإطارفيبينهمفيمايتحاملونالهورناتشيون"كان

onsejoمجلسها de Estadoلأنهمبالقليشتغلونوكانوا،المنطقةجبالكهوفأحدفييجتمعالذممط

وكانواوالمغارلة.الأتراكمعمراصلاتلهموكانتمزورة،سكةضربوا؟جيدأالاصبايةالطرقيعرفون

23)<تسمىخاليةطريقبواسطة(احرينمورصكيينمعاللتباحثطليطلةإلىيأتون Moruna).

المستق!:)الكيانهذاعلىللمحافظةالوسائلجيعواستخدمرا

.دوكا)24(أنص03مقابلاللاححملحقعلىالافيفليبمنحصلوافقد-

عصيبةفتراتفيالإفلاتمنتمكنواالمتيثىومحاامالقصررجألإلىالمقدمةالرشؤوبفضل-

)؟2(.المتابعةهن

()18

)91(

)02(

)21(

)22(

)23(

)24(

)25(

)26(

أ14

بفضلوذلك)26(،الكهوفداخلالسلاحالمزورةالسكةلضربأماكنلهمكانت؟-

273..J.Fernandez Nieve, op. cit. p

14..AndresSanchez Perez, op. cit. p

273..J.Fernandez Nieva, op. cit. P

44..GuillermoGozalbes Busto, op. cit. P

.J.Fernandez Nieva. Loc. cit

.219.8S..I .H.M lore eerie, France,3:,188-187 note4 Jaime Blade, op. cit. p

122.Fr.Marcos de guadalaiara, op. cit. P

213.:1,doRabat04طايم!ا.R Coindreau, op. cit. .p ,36 Jacques CaillAe, Histoire

-J.Bleda. Loc. cit. Jean- Marc Pelorson. "Recherches sur la comedia los moriscos de Hor

11..nachos"in BuUstln Hhpenlque, vol. LXXIV, Janvier- Juin7291 °n2-1 P

ثلالمهورةالاحماءبحضالاسبانيةالمصادروترردالركاءهنكبيرعددالبالاضافةعاعثلالةلديهمكان

Francisco Blanccباسشرار.الاجايخةالسلطاتتتجثكانتالذى

AndresSanchez.34:انظر Perez, op. cit. P
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المناجمداخليصنعونكانوأ؟)27(،والفحموالرصاصالفضةمثلبالمنطقةللمحادناستغلالهم

نفسها)هـ2(.

ابسد)ذالخاربممعدام6لصالعلىكانوافقددأخليأ،المكثفالثاطهذاإلى.وبالاضافة

Diegoهورنألوسراهب de Cuencaنأالطرد()مبيلالاسبأقالدولةمجل!الىبحثهارسالةفي

)سبانيا)"2(.ضدالثوزهقصد)زيدان(المغربسلطانمنسفراءيستقبلونالهورنلاليين

منمحفرا313يوضحهماوهذار(،مسيحية)5أرضوسط)صلاميأمركرأعوز+شوسوكانت

التفتيى)ا؟(.محااممحاضر

الصلوأتلأداء(الحقولب)بحملهمالطبيعىانعزالهميستغلونهورناتوسسكانكانفقد-

الصخودأ.مغارات)داخلأليوميةالخص!

.رمضان-ويصومون

الصدماتويقدمون،البحضبحضهمبزيارةيقومونإذ،دينىكعيدالجمحةبيومومحتفلون-

لفقراتهم.

يتركونولا،القرآنعليهويتلونويكفنيغسل)ذألاسلامية،القواعدحسبموتأهمويدفنون-

)32(.منهميقتربميحيأي

تريته.منالآخرينوكلنحونالخننبير،لحميماكلونولا-

J.أكد)ذ،العربيةويتعلمونالقرآنيحفظونكانوأكا- Bledaيعرفونلا"أنهمالصددهذأفي

Erichالألمأفيالنيلوااكد")رر(العربيةاللغةفقطويعرفون،القشتاليةاللغة lassota de steblovoالذى

محكمةتوصلتوقدفقط")4،(،العربية"يتكلمون:أنهم0158سنةمتذيونيو6فيالمنطقةزار

وجودويفسرترجمتها)3؟(،اسبيليةإلىوأرسلهاالعربيةالكتبمنمجموعةإسلlerenaلبرشاالتفتيثن

)27(.AndrosSanchez Perez, Loc. cit

)28(.andresSanchez Perez, Loc. cit

كد:الرسالةنصانظر)"2(

42-41..Jean-Marc, Pelorson, op. cit. pp

)03(288..B.Bennassar, op. cit. p

1585-04161سىيننفيماكثافةثاطهاازدادوقد،!+!م!اتقيقلمحكمةتابعةهوزللأشوسكانت)31(

انظر:

18..modscoaExtrsmenoa, pماا!ا*ا*الأ"ا,J.Fernandez Nieva

)32(.AndresSanchez Perez, Loc. cit

)33(.J.Belda, Loc. cit

mientoمىط)34( entre moriscos y cristianos viejos, inهأNieva, El en Frenل.ك!حمههم

272.*5"11.،5 lour temps, p

أها4ء272.05(3و)
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فقهاءأن)ذ،الدينيالتليمعلىأصاسأمنصبةكانتالعائليةالخمعاتجمغبأنالكتبهذه

كرناطة)،ر(.هنبالخصوصتأقياليهثهذهوكانت،البويةالسوريدرسونهورنالوسكانو

طابعكلماطعةبصفةيرفضونكانواالهررنالثينأنأكدتالمعامؤالمصادرفإنوهكذا

Saintالقديس؟شالبتخريبقاموافقدر(.لقردتهم)7مسيحي JacquesالقديررتمالSaint

Pierre(،)041)يسمونهاخاصةأماكنفيالمميدآثارهنائناءهميغسلونكانواكا"ر Morqui6s)..

Gregorioبالقاضىالاسبافيالدولةمجلىبعثفقدلذلكونتيجة Popez Maderaعا!-مممالذي

دائمأقلقاتشكلبالفعلهورنالوسوأصبحتالبخار)41(.فيالتجذيفأوبالشنقمنهماعديدا

الاسبافي.الدولةمجل!

صتكا-أموىالمجالهذافيعملمإنبلالميحى،المدأمامبالصمودالهورنائشيونيكتفلم

اضجمعاهذائفككأنشأنهامناقياطسيحيةأمحاولاتلجميعبألضدىوذلك،المناطقباقي

مهمتمكانتالمجاهدينمنعددلديهم"كان:أنهالاسبانيةالمصادرأكدتفقدالصامد،الاسلامي

صنبقريتهميمرمنكلبتصفيةيقومونكانوا؟")42(،المسيحيينبينالسلامصفوتعكصر

إلىبالاضافةالمورسكيين)"4(،عدالحياةبنظامالمساسيحاولمنكلتصفيةوكذا)؟،(.المسيحيين

تحرياتبعدةMaderaمامفقدلذلكونتيجة)رهـ(.المسيحيينضد"والرقةوالنهب"اللبأجممال

فيالرعبيدخلكانرهذا،بالمنطقةالمجطةالجبالمغاراتفيالقتلىمنكبيرعدداكثافإلىأدت

الملائمةالظووفيهيءكانممامربها،المرورأوبالمنطقةالاستقرارمنوينفرهم،الاسباننفوس

الذينالحكامجميعثلوقدايفتيشن.ومحاامالرهبانأعينعنبمنأىمخططاتهملتفيذللهورناتشيين

تجاهحاسمتراراتخاذبضرورةقاعةبذلكوتكونتللهورنالثين)،،(،مواجهتهمفيافطقةعلىتوالوا

)36(

)37(

()38

)93(

)04(

)41(

)42(

)43(

)44(

)45(

()46
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.288.B.Bennassar, op. cit. p

.J.Bleda. Loc. cit

:5,e,Pays- Basأaerأهـ3هـ,es,lea trois rbpubliques du Bou Regrag, in .I .S .H Mأ.H De Castr

6.0.

05doء5!ك!.147 'I Espapne5-"5ول,Henri Lapeyre

41..Jean-Marc Pelorson, op. cit. p

147..HenriLapeyre, op. cit, p

0cit!ط.س,J.Bleda

,Fr.Marcos de Guadalajara. Loc. cit

!4.. Loc. citهـاهـ.J

.F..R Marcos de Guadalajara. Loc. cit

سلاحغلة:
المررمحيونيعتبمحينفيوبها(وطبا)قلاالمورسكيرنبهيتمماتحىالاجايخةالمصاثرانالمحلوممن

بالمنطقة.الاءس(الى)الكيانعلىالمحافظةفهالقصداللهصبيلقجهادا

عند:ابطتةعلتوالراالذفىالحكاملائحةانظر

.281.J.Fernandez Nieva, op. cit. p
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هؤلاءاتصالاتأكنشفتبلالمتي!قمحا3ع!تعرضدينيةتضايامجرديكنلمالأهرأنخاصةءهولا"

ثورةلتظيمالمنرب()خاصةالاسلاميالعالممعواتضالاتهماصبانيا،داخلالمورسكونمعالقوية

9016دجنبرفيالحاصمالقراراتخذأنعبالفحلوكان.منهمضاعمماجزءالهمتعيداسبانيأفيعارمة

موريكيىطردعلىأيضأيخصالقرارونف!والأندل!،وهرصيةغرناطةمورسكىبطرديقضي

تجميهإلىعمدوهكذا)47(.الممالكهذهحدودفيتدخللاالقريةهذهن31رغمهورناتشوس

ذالسمنمسثنيأ0161،سنةينأيرمنانطلافأضبيليةإلىونقلهممرسكيالانسرمناممر

دوكاألف2بروحدهاهورناتثموأدتوفد،سنواتو6سنوات4بينأعمارهميتراوحالذىالأطفال

المضب)هـهـ(.إلىالانتقالكوأجب

)47(

(8)4

3801..J.Blade, op. cit. p

38..AndreaSanchez Perez, op. cit. P

ملاغة:
وهذاالمنر-،الىطراعةفهاجرواالاباقالمولةمجلىبخواكا!لحونكانواالهورفيشونانتتدمنهاك

ب:SJDANللاليعابزاضازعلىاعمادا

1751.Histoirede !!Barberie et sea corsaires p

دبخبر9يفالطردعدوربعد-الاهوزلاثوسيغادروالمأنهمالىئرحالحالدينااقوفرةالؤلائق!!وا!!

9016.

المدد:هذا!انظر

7..H de Castries.0 op. cit. p

5..J Caillb, op. cit. 1 ! 213 note
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بلنسيةموا!سحيو

و6لفقهنااش،حاثيتهمعالمورسكيةالمثكلةوتدارس9915سنةبذيةالاكفليبزار

)ذابالعفوملكيةمراسيمموازبشكلقعرأ،وأصدرالمورسكيينتنصصفيالاستمرارضررعرةعلىالجمبع

هم)ذا6لهموايذملاحقتممنالتوقفالد!نرجالالىطلبكاالمفح.وطلبوا)بجرلمهم(اعخرفوا

الأكملالوجهعلىالمسيحيةتلقينعمليةتكثفأنالوقتنفىفيوطلبنم،طلبمانفذوا

للمورسكييئ)،،(.

علىترارهقرو)نالمور!سكيينبتجرالأمربدايةفيرأكبآيكنلمالملكأننلاحظوهكذا

أعلنفقدالأساقفةأرادهالذىبالثكلتمرلمالممليةلكنوسرح.كافبثكلبالمصيحيةتبشكلهم

أساقفةرثىاعترفبعامورسيكيا،84إلاطوعيةالمعيحيةيتنقلمأنهايفتيىلمحاآالمامالمحقق

ذلكضووعلى،المعاملةبحسنالمورسكيمتنصوسنتينمنذحاولجمامهمتهفيفثلبأنهبلن!ية

ذلكومع)5،(.المملكةعنالموريكيينتهجصLermeل!رماالدوقوزراثهرئيىومنالملكمنطلب

نأالوقتنفىعلالموريسكيونوأخبرسنة،لمدةعاماعفواV(Paulo)الخاصبولوالباباأصدرفقد

المقاومةواصلواالمورسكيينلكنالحاحمة،الزجريةالاجراءاتسعأنهمفياتخذوإلالديهمفرصةآخرهذه

فورىعملىترارأىكخذألموالدوقالملكأنبلنسيةأسففرأىولماالزجرية.القراراتلهذهوالتصدى

وتزايدالبلادعلىالمورسيكيينخطرفعمايوضعجإليهجديدينبتقريرينبحثالمورشكيينلتجر

تدريجيأ.تهجرهمتانيةوامترححرمحهم

الذىPanissoultالفرنىالسفرمعالمورسكيونأنفقعندماالنهايةمنتقتربالمسائلبدأت

deالدرقبهبعث la Forceالأبلكنللثوزه.موعد+م،ههعلىمنطقةحاآJaime Bledaنأاصتطاع

الىالأمرأصدرذلكو)ثرشنقأ،ؤوساؤهاوأعدمفأحبطتالتنفيذ،مبلعنهاوبعلغالموامرةيكتشف

طلبومدبحر91،(.أوبرابلن!يةمنالهربيحاولموريكيأىعلىالقبضلإلقإءببلنسيةالملكنائب

)ضافةالميحي،بالدكنيؤعنونلاكافة"لأنهمبتهجوهمالمورصكيينتعذباستبدالبلنيةأسقف

اختفاءوراءوهمفرنسا،ملكالرابعو!رى،المغاربةالبحربمجاهدىتقطعلاتكادصلةعلىأنهمالى

افر!يا،ثهألفيدنهمعنلبصدوهمهولاءيخنطفهماذالاسبأن،والشاءالأطفالمنكبومجموعة

وزيسالملكشكروقدو(....()2محالهلانببيافستاروموامراتهمالمورسكيين)سبانياأرعتو)ذا

الثأن.هذازعمليقرارأىكخذالملكنهاللكاثرليكية)خلاصهعلىالأضفلرماالدوقوزرائه

Boronat!ء!ه+مىا8espa+لا.لأexpuls"ا,,9401-8.2(.) y Barrachina

)05(.Boronaty Barrachina, Loc. cit

)51(174-173.,...so.ppولولمهاءحمم.A Dominguez Ortiz y .B Vincent, Histo

(52)126..lonEspanola, pاInqulما,HenryKamen
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منانهعلىإمرجد!دهنالاجماعالىالدولةمجل!معهاضطرممااستفحالاالوضعيةازدادتومد

هنأما.المسيحىالدينأصوليعلموايأنبالعقو،بياناوعللبوا،ثانيةالمورسكيونينصرأنالفرورى

"لا:داثمابفولكانالذىل!ياالدوقبراىآخدينالمملكةهنبنهجورفيجبالتنصر2نجض

عنها،)ر؟(.المورسكيينلإقصاءالاطاهرةنقية)سبانيالكمماتصبح

في4الحاسممرارهعلىالامبافيالدولةمجل!صادقأنالىعدوداأثرهظلالقرارهذالكن

أصبحتالدوليةالظروفأنخاصةإصبانيامنالمورسكيينبميعبطربفضىوالذى9016أبريل

له).؟(.مر6دية

Joan!ءهمنم.9005؟(3) Regla, Eatudlos sobre los

سنةهوبدامعصنة12لمحةهدنة6لفامهعتدتكا،4016ضةانجل!!مع6لفاميةعتدتانلاسبايخاجق)4؟(

اسمر:هنا!لظر.9016

51.F.Braudel. op. cit.2:,128 .H Lapevre, op. cit. P
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النفي.قرار

:أسبابثلايةقالمررسكيينطرالىأدتالتيالاسبابتلخيصكلكن

الاسبانية،اللطاتبهاقأتالتىالمحاولاتجمعركمالادماجسياسةثل:الأولالبب

لننصكلطوبلةشينمدةبمحاولاقطعلملعلانكم"...الديباجةذيقولالملككتبفقد

عشسفيمنةالعفوأوامرولإصدارىمثالة،موريكبىوكذلك)بذسية(المملكةهذهموريكى

أحدطيتصرلمأنهالواضحمن)ذعيا،المحصلالهزيلةوبالنتائجالمقدصة،ديانتنافيلتف!هموبمساعى

حدة...")رو(.الا)صرارهميزلمالحك!علىبل

فيالحجرىالعثهابكتبففدللقرارالأندليةالمصادرتهااورالتيأيرجةكدتهماوهذا

الضارىمعوعملصنعماعلتقد"...:يأقيمازيدانمولاىللسلطانبهامامالتيايرجمة

منالماضيةالكضالسنينطولعلىومشتالةالسلطةتلكأهل)كذلمالأندل!)كذ!الجدود

واحد!ميجدلملأنهكثرأولامليلامحهمنفعولاوإكلاننأالمجيددينناقلاثباتهموألارضأدالتحريض

للفرار:ترجنهنيبقولجثالرفععبدلابنبالنسبةالاهروكذلك...كهـ)ء؟(،حقيقةنمرا!هرمن

فيمامملكتاكدرواالذينمنمتولدونهمالذين)كذلمالأندل!أنعيانالناأظهرتوالتجربة،...

ومطعهمأظهرهمبينكانواالذينوالرهبأنوالقسيسينمملكتنااكابروفتلهممراراعل!ابقيامهممضى

لدبنقلر3منصالحأرجوعأورجوعهموعدمفعلوهمماتوتهمعدممع...أعضائهموتمزيقلحومهم

منا...")7؟(.طفمنولاالملوكأجدادناوصايأولاوصايانا!مينفعلموأنه،النصرانية

هذهمورسكىأنالمحلومهن"أنه:يقولالاسبافيالرعيالنمىأوردهالذى:الثافيالبب

تقاريرمنبنفيعلتأفبوبما،الشيعةمار!همتنفيذفيفأكزاكئرتقدموأمشتالةالممالك

عنلمملكتناوالفسادالشر6سادو!علونأرالواوالضلالالرثةعلى)صرارهمفيأنهموصحيحةصادقة

و(....")8أخرىبلوكذلكسفراته!طر!ق

كانالذىوالفادالرهوماولاأالشنيعةالمشارحهذههىماالنصهذايوضحلموبذلك

السفراء!هولاءكانمنلالى؟للسملكةالمورسكيرنالبهبسعى

المورصكيرنأيستحدمهاكانالتيالأخرتدالسبلهيوما

عد:الترارانظر3؟(

253-251.Mercedes Garcia Arnela, Ion Morbcos, PP

./601701الكاال!شالؤمعلالدفىنامر(56

.331الب!،ضراياءلاب!ةالايوار(57

Mercedesءاءه.؟أس!.58( Garcii Arenal
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الالفةتربصتهفيالحجرىالهابأوردفقدبتفصيلالأندلسيةالمصادرتوضحهماذلك

ومولاىباصطنبولالكبصللتركيبعواأنهم،وجوهمنوصجتحققاهذاينونحن"...:يأقيماالثر

مثلمسلمونرجلاألفوخسونمائةمندهموأنهمينجدوهمأنمنهبمعللبونرسلهمبمراكعقريدان

)كذلموأنمموا،القطبتحتالتيالثماليةبالجهةالبحرةلأعدائناوأيةاالافريننية،المنربببلادالذين

ك!غله،كانلأنهالفرىصلطانمع!طلعمد!طنبولططان،ما)كذلميفونهميعيمأنهم

)كذلمنروهولاءمعبيعأتفرمواوإ)ذاوتسكيها،البلادتدويخعلىعزمفقدمراك!قسلطان،مأ

...كه)ة،(.يخفىلاالدذىالأمرفينفرسنا

بصفةفيهبحيثهمالعنادمنهم.وظهر.".:الآلقالثكلعلىالترجةأوردفقدالرفيععدابنأبا.

مراسلأتوبينهبيمأنلىوظهرعيا،لينصرهمالعمافيالسلطانعونكذلكواصتنجادهمدائمة

نمأحداإنهذاومعالىوصلتصادتةاخباراتمنذلكتلقيتوقد،دينيةومحاملاتالاسلاية

...ثه)06(.بينهممحموهبلالنينمنصبقوفيمايمالملةهذهفييديرونههمبماليضرنجأالينايأتلم

المغربمعالمورسكيينعلاقةاليبذلكث!كانالاسباقالرحميالنصأن)ذن،واضج،

الفزسيين.معوكذاوالأتراك

فقدجيدا،يعرفونهكانواالمورسكيينولكنالاسبافيالرعيالبيان!عرض-لهلم:الثاكالبب.

طردالىالماكبفليبأ!ىالذىالببعن-بهولنداشفارتهأثناء-الحجرىالهابسئل

يظهرتارةولكنالنصارننمنخفاءفيمسلمينكانواالأندلىأناعلم"...:فأجابالمورسكيين

الحروبالىاحدانهميحملكانولا!م!امنلمذلكنهمتحققولمأ!م،ويحكمونالاسلامعيم

والبحرملتهلاأهلالىعهربوالئلاالبحركوبمنممنعهمأصن!أوكانالتاس،منكثرأتغنيالتيوهي

ينقطعالزواجوبتركهمومترهبات،ورهبانقميسون،كثوونالنصارنن!وأيضأالرجالىمنكثرايفني

وووداد،يتزوجونجميعهمالامترهباتماولارهبانولاقون!مكنلمالأندل!وفيالنسل،!م

الزمنبطوللأنهم)خراجهلاعلىفيظهرالذىوهذاالبحر.وكوبالحروبماوبتركبالأولادعددهم

يكزون...بمهـ)61(.

)حصاءخلالفمن،الاسبانازديادنسبةمنأكبربخبةاثونءنركانواالمورصكيينفإنوفعلا

المورسكيونازدادحنفي!7،44بنسبةالاسبانازداد)9016(الطرغايةالى؟/؟6؟ا

وجدتأنالىللاصبانبالنسبةداثماملقأتكلكانتالمزلفعةالنسبةوهذه%7'916بنسبة

أخ!إ62(."اطأ(

701.ال!لرفى،القمعلالدفىناعر()95

331.البرول،ضرآياءلالننيةالالوار)06(

.301-401،ال!لر!القمعلالدفىناصر()61

,unu-8،!ي)62( "Minorites at conjoncture, I!explusion des Morisque, an ,"9016 in Reم!اء.ء

Paris!يv,5+ء009051 ,6191 ccءسثه
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افي:المو!

الدعمتقديم)مكانيةعنابحثقصد)سبانيامالىمبحوثيهبرسلكانزيداناللطانأنرأينا

للمورسكيين)؟6(.

Julioالاسباقالباحثولمتس caro Barojaهيالمامونالثخعلزيدانالسلطانانتصاراتأن

كانالذنيبالدوريعلمونكانواالاسبانلأنالمورسكيين،بطربالتعجيلالدولةمجلىدفحتالتى

المغربداخلموازيةبأعمالالاسبانيقومسوفولهذاالأندلعى)،ء(،لعرووماريعه،ريدانبهيقوم

كريكنلمالمثكلأنخاصةبه،المورسكيماستقراربحدضواطئهمسلامةضمانمنتمبهم

أخيهمواجهةiالأندلىمهاجرةمن55؟حوالىزيدانمععملفقد،المغاربةعلىبهولة

ومعالعالالبابمعالشأنهذانيباتصالاتهيعملونكذلكالمورسكيونوكانالمامون)؟،(،

خيانية:مواقفعدةللمامونالمورسكيونصجلحينفي)ء،(الهولنديين

أعلمهالنصارىبلادقكانوالماالمسلمين"أنذلكلإسبانيا،وهولهمخيانتهسجلوافقد-

عليقومونرجلآلافثمانيةنحومحضأمواموأنهمصتعدونوأنهمالجثىفيجلهمبأنرثيهم

ففضحويعنممالملمينينصرمسلمأنهفيهمنهمظناعشمقامهمفيعليهويستندرنالنصارى

!مواستثارلهصدقتهلأجل!مفثفعهمجموعأيحرقأنوأرادالنصارىسلطانعندبرهبم

...")70(.كذلكالأمرفكانأرضهمنيخرجهمأنعليهفاشارممه

6(.دوك!هألف002مقابلاانم5سنةللاسبانالحرائىتسليمعدالثانيةخيانتهوسجلوا-

ملجأكانتأغاالىبالاضافةالمورسكيون،بهايقومانتيالبحربيالجهادلعملياتهامامرفأكانتومد

نأالصددهذافيالاسبانيةالمصادرتايهر)ذ،بالمنطقةالاصتقرارقرروأالذينالمورصكيينمنلحدد

الحقولفيبالزراعهيشتغلونالمطرودينالمورسكيينمن015حوالىبهاكانأحتلالهاعندالمدينة

ولمالمدينةعنأبحدوهم)ذالاسبانطرفمنثفةمحليكنلماأصزهمأنالاالبناء،وبأعمالوالاتين

وايجس!،)هـ5(.التربمةلمهمةو6لقانهمبالمسيحيةتمسكهمعلىي!برعتوامورسكياو5الايتركوأ

المررصكيينطرعمليات)قائدلرماالدربنمنبرسالةهـ14!37العراثىحاطصتوصلفقدوفحلا

aحصنسيفجرتطوانمنمورسكيابأنفيهيخنم)سبانيممن senbra،*07(.بمدينته"لا(

)63(42-41..son,Op. cit. PPيا!Jean- Marc Pe

)64(225-224.doGran...d PPنمممه!ل!لهsط

30ص3،العدالمولةلأرغالمجهرل،المؤرخ،)65

,eerieء،هه66067.1() Paysك!أ!.S..I .H Y

6".صالابقالمصدر،المجهولالمؤرخ()67

serie,Pays,أ:.628)68( Basأ.!..S..I M

)96(rache, datos para suح073عا-saintح!ا!ء!Carlos Rodriguez Jلأs Garcia Figueras+!هح

1910711.Pممرhistoria on el siglo

7منص!rciaء!ه!د!م.!ه.?.ء.801)07(

122http://kotob.has.it



منوهوبرتقينى،مرادالبحر"حارسبقتلالاسباناليهأوعزعندماأبنأخيانتهوصجلوا-

حموقائدفتطاونفيوتصرف،...:الصددهذافيالمجهواالمؤرخيقولالمورسكيين،معالمتعاونين

لهوكانتتطاونوسكنتركيارجلا-اللهرحمه-كانالنصارى،غرضفيبرتقيقمرادوخلبود!ؤ

أهلمعالطرجبلأهلالنصارىمنهفضاقتخمعةأوكنمأربعةشهركلنيبهايدخلفركاطة

غرضفيوغيبهليلاالثخفقتلهالبحرحارسأذىككونانحذولالعدر،الثخالىفأرسلواسبتة

النمارى...،)71(.

بتطوان)72(.القسيسأحمدالمقدملاغتيألاحتيالهسجلوا؟-

)يا)73(.فرجعهمطنجةمني!ونكانواالمسلمينأصرىأنالىالأخرفيالأمربهوصل-

ألمجهولالمورخيقول)ذ،الرجعةعدمخطالىالمورسكيينمععلامتهفيالمامونوصلوهكذأ

...")74(.أفعالهخغال!أبقمدينةوبإعطائه)ياهموغدرهالأندلىلأهل"وبفشه:الصددهذافي

"وبقي2201/1613صنةتصفيتهتمتوفعلأ،تصفيتهبضرورةتطوانمجاهدندلدىقناعةوتكونت

افص!الط...")؟7(.حمةعليهوكانتيشاهدونهيأتونوالاسبليالهاأيامخسةمدوحأالفرسفجفي

برسائلألاكفليبوبحثبرعة،ال!إئقاحتلالانت!ثرفقدالاسبالطللجانببالشبةأما

ليعززأقى"الذىالحدثبهذأالاحتفالالاسبافيالدولةمجلسومرربالحدثيخبرهمسفرائهجميعالى

اباجأالاست!إضاتونظتوالأفراحالصلوأت"فأميت)سبايامنالمورسكيينطردعملية

نالناالع!إئتى)76(.باحتلالوخارجيةالمورسكيين،طربإتمامداخلية:جبتينفيالمسيحيةبانتصار

البحرىالجهادعملياتهنالحدمنبالفحلالاسبانتمكنهل:كلههذابعدسوالانطرح

كانألتىالعملياتوجهفيبالوقوفالاسبانغرضتحققهلآخربمعنى؟العرائقعلىبأستيلائهم

؟بالمغربالمورسكيونبهايقوم

حيثسبومصبالىتحمبل)ذ،كثافةازدادتاالحرندالجهادفعملياتاطلاقأالمشكليحللم

فييفكرون-أخرىمرة-جعلهممماللاسبان،الضرباتيكيلونأخن!واهناكومنالمعمررة،مرفأ

1614)77(.سنةعلباالاستيلاءمنتمكنواأنالىيناورونبالفعلظلوأوفدعليها،الاستيلاء

المرسىوه!إن،:الآتيةالت!ابيجيةالقطترافبأصبحتالسالفتينللمدينتينوباحتلالها

خطةإطارفىذلكوكلالمعموزه،،الجديدةالعرائق،،طنجة،سبتةبادس،حجرة،مليلةا!بر،

الجذيد)78(."العالمالىالذاهبةسفهاوحماية،المجاهدينمنشواطئهاحمأيةمنهاالقصددفاعية

.59صالعد!ة،الدولةدأرغ)71(

49-59صالابقالمصدر()72

59صالابق،المصدر()73

"7عىالابق،المصدر()74

70صالابق،المصدرا!هول،المؤرخ()75

)76(09..TomesGarcia Figueras, op. cit. p

)77(114.guerss,op. cit. pبمTomes Garcia

)78(09..TomesGarcia Figueroa, op. cit. p
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رمرأق،ألطمصبالىأتقلتأنبعدحدةوازدأدتتتوقفلمالحرىالجهادعملات7!ن

)07(.عليهكانتمماعنفأأشدوأصبحت

ايركي:3الموتف

تردكانتالتيالمراسلاتمن-عد!طريقعنالمورسكحتبقضيةعلمعلىالظنيةالدولةكانت

0)أمثالالوسطاءمنآخرعددبفضلوكذلكصرا،إلمحا Jeronimo Enriguez.)!همالمورسكيونوكان

الأبيضالبحرعرضفيالعثمافيالأسطولصكلكوكلما،العمانيةبالدولةيجرىمأبكلعلمعلىالآخرون

الذينالمورسكيين)نبل،الرى.تحركهمذلكوبرر.والمساعدةابخجدهفيأملهموقويالاالمتوسط

وتدالعمافي)اهـ(.ايدخلبفضل7ذلكأنيعتقدونكانراإصبانيا،خارجوالهجرةالنجاةلهمأمكن

فيباضاخليلالامرالالأوليأحمداللطانأرسل)ذالمنربمععلاقاتهاممتينالعمانيةالدولةسحث

بينالعلاقاتتمتينهو،المؤرخونيقرره؟نا،.الظاهر16،صطشصنبر2بتازيخالعربإلىمهمة

لابالذاقطالفترةهذهفيالحالىالبابصباصةفيوالمتاأمل-المتتعأن!رهـ(،السفراء)2وتبادلالدوابين

المورسكيين)ر،(.بقضيةبأشرةعلاقةلهاباضاخصبلمهمةتكونأنينفي

الأولأحمدالحثافيالسلطانبهاقاماييالحثيئةالمساعىهوأكزانتبأهنايسترعىالذىرلكن

كلف)ذ،العمانيةالدولةأراضىإلىتحرلهمتسهيلالمورسكيينلمساعدةوالبدمية،وفرنسابريطانيالدى

فيمساعدتهوطلب1Jacques!.افيولجاكملكهاومقابلةلندنإلىبألفرأغا)برأهيمالحاجالسلطان

نتيجةالطلبلهذاذستجبلمبريطانياأنالا،الامبراطوريةأراضيالىالمورسكييننقلتهيل

.(!16)4ه)4إسبانيامعالأبهرالسالفةمحاهدتها

الطل!ب)؟هـ(.فرنسافلبتالنرضلفىلفزلسأأخرىسفارةأيضأاللطانبعثومد

؟المورسكيين،لهولاءإعانةكلتقديمإيىبهابثرسألةفيالبدقيةدوقاللطانناضدكا

هرورهمأثناءوهذااوبهع!...ووأبوالهمولأرزاقهملهميتعرضأوأمورهمفي"يتدخللاأنإيىطلب

صالمين...")،هـ(آمنينليصلوهاوالم!إحلبالمنازل

اثافي.الابمناثاكالفملفيبتفصيلذلكالىشتعرض()97

08()!178.re,op. cit. pلأهمaولط.

باطة"مقالالموحكيينحولالدمةثوقالىاحولاحمدالثماقاللطانمنرصالةاكيى،الجليلعبد)81(

عى"7791/هـناور7المددتؤص،الم!ة،اياكية

)82(Chantal de Is Veronne, "Relation entre Is Maroc at Is Turqui dens Is seconds moitu8 du

-no-15,16 aix en Pro.+"185+8"!اكل++ه suknen501-!مtaولRevueءXVI - in

vence,.2,7391ء9305.هـ semestre

.01عىالابقالمصدراكيي،الجليلعد)83(

والمفحة.المصدرنفى)84(

والصفحة.المصدرنذس85()

.14صالابقالمصدرقالرطلةنصانظر)86(
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كانتالبيالاتصالاتمنلتأكدالبفتيثنعكممحأضرإلىالرجوعفيكفيلفرنابالنبةأما

احتلالفييساعدوهأنالرابعهنرىعلىالطردقبيلامترحوالقدبل،والفرنسيينالمورسكيينبينقائمة

5)87(.الا17تحصىرغمرفضلكنههـ+هـهء5،ئمنطقة

المورسد:مونف

:"اللهمني!فرجالنفيأنالمورصكيينمنفريقاعتبر

الذينالأندل!مسلميعلىتعالىاللهفرجهـ(1801)سنةعثرةبأثنتىذلكوبعد"...

الصددهذافيالرفغعبدابنويأيهر...")8!(،الثالثبفلبالمسمىاللادصلطانمهرتحتصناكانوا

والنفىالدينفيوالضيقالدةمنمعهفيهك!لمأ،عادةومحالعظيمأمرهذاأنيخفى"ولا:أيفا

أعجوبةمنلهافيا)فيكون!كن:لهمالأمراأراد)ذاالذىوالأرضالسماواتربفبحان،والمال

للهالحمد"000:بتون!أستقرآخرمورشكىويقول1...")08(أضرفهامافضيلةومناأعظمهاما

وانتزعالتفتيى،محالمتأبعتناوالايزدادالحقدكانفقد)الاسبان(،الكفرةهولاءأيدىشانتزعاالذى

كظلمةمظلمسجن!أنفسنانجدكناخاطقةلحظةوفيأعراضنا،ومتأموالا،وانتبتنا،أنجاؤمنا

أمرلاويسهلالكربهذاعايزيلأنباستمرارتحالىاللهمننطبكناولهذا...الدنيئةأغراضهم

الاكفليبالىوتحالىتباركاللهأوحىانالىكذاثالأمروظلالاصلام...دارالىالخروج

اثناءالمررصكييناعتباطسببعنمورسكىفقيهوسئلىاصبأيخا...")59(،ص!بأخرابخأوصشاريه

منلكثرمستدفينالمنربالىللفرارسرمتهأوماربضراءالىصواماكثيرا"انهه:فأجابالهجرة

حيثالأجداىأرضالىللحودةنتهزهاألامجانأ،الأم!تالسفرفرصةأضاح!رضتإذافكيفانحاطر،

كنا")51(.كاعبيدلامسلمينأحرارانحيثنوهناك،اتركصلطانسلطاننا،جماية-..

مرحلياموقفايعنبرونهكانوافقداستلاميا،موقفاكانالموففهذاأننفهمأنيخبلاأناعلى

قادواالذينالرهبانسجلهماوهذامنلاضاعمالاصترجاعالأتراكالىالااضجاءنهانحرء-افقط

Aznarصرحإذاطرد،اعمليات Cardonaالاسبانيهدثونوهميخرجونكانواالموريكيين"بأن

لوقتظلمنمالروضأن!اسبانيا")29(،الىالاسلاملاعأدةالأتراكبمساعدةصجعونبأنهه

علىوعرض،الهجرةاثافيالفريقوزمضاشجوع)ره(.أماعا!بالأندا-!بيرتهبمفات!جمظطهلا
ص

(78).7.nguedoc, these inddite Monpellier, ,0791 p!هولمdes Morisqussط5مع!"!م.L. Cardaillac

.2التاف!ش،القومعلالدفىناسرالحجرى،اصهابا)88(

و.36الرلة،يضراباءليالويةالانوارالريخع،عد98-71()

)09(4andalousط87ه+8ءهI!accueil par des tunisiens aux Morisques in Etude ourهـأء2.أHenri

.+لأ،+طهاول132.05

)19(

)29(

()39

893.صالاندلى،ضهاةعان،اللهبمدمحمد

314..JacquelineFournel- Guerin, op. cit. p

ص8191.،الرابعالحددمدطد،،اوراقبمجلةمقالبالجزاثر،،الاندله!الجايةالحيدوفي،الدينلاصر

121.
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يفتدواأنكذلكعليهوعرضواكبض،مبالغ-ببلسيةونائبهوالسادةالنبلاءخلالمن-الملك

فيعليهوعرضواالثمقكانمهماوالأتراكالمغاربةالبجصمجاهدىبأيدىكانواالذينالاسبانالأصرنب

تفيذنيواضمرالعررضلشلكبهنجلم!الملكلكنبقائهممقابل)الخذ!ف(الفنفيالعملالأضر

الجبالالىالتجاوافقدوهكذا،بالقوةأجدادهمبارضبقائهمعنالدفاعالا)ذنلهمييقفلممخططه

DeniaوالكونصدانيةبينمنمأخرنصبماعةواعتصتcGandiaقربوتجمعوا y Alcoyوأعلنت

فيتجمعواألف02بحوالىالثا!نعددقدروقد.Berniaجبالفيقريةعرونالمحاوانضتثورتها،

Valleالهاروادى de Alharاضعالفيعضالفقهونجحصنجوهع!المكلفالنصطةكيلفقتلوا

!ا!ياول!4كوقيس!دىهريلههوريسكيوفتبحهوخلانثيكوفرنتشفيالثوزه

Comesأخرىمناطقعدةنيذلكبعداثوراتواستمرتقودهم).5(،ملكاعيمنصبواوهناك.

بماعدة-الأخضهذهتجندت)ذاصبانيا،داخلللمورصكيينبالشبةانتهىمدشىءصكانلكن

المألة.هذه(التسوية-الأوربيةالدرل

نظراالقرار،هذاضدومفواوالسادةالنبلاءفإنالاسبافي()الجانبالآخرلل!فيبالشبةأما

المورصكحون،بهيقومكانالذىوالمتقنالشاقالحملخلالمنهؤلاءيجن!اكانالتيالطائلةللأرباح

البلادتهددالتيوالأخطارالخسائرلهوأوضحوالرما،وقوالدالملكالىصندو-ارسلوافقدلذلك

وجامحاتها)؟9(.2تهاؤدقتمادهافي

اسبانياأمنالمطرود-شالمورصكيينعددبلغ2

نجد:عاصروهاالأملعلىأوالأحداثفيشاركواالذينللمؤرخينبالنسبة

ا!لقدشصيدىصممحوالى

Penalosa!بحوالىتدل

Salazar de Mondozaيقدرهم

برال

شمنس

مورسكى000.031

مورصكى555331

018-؟17مى،مجهولمررسكيهؤرخ()49

فيبالملكعهد!وابجةالديخةال!لطةوطأةتحتببه"مو!سكير6حتاطهعبدرمحمدعننقلا

.8391،تونىالمورسكية،للدراساتاثافيالحالميامحرالمقلم!ثاثاك،،

)59(312..JacquelineFournel-Guerin, op. cit. p
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:أخرىأرقاماأعطواعشرالسابعالقرنمنآخرونمؤرخونوصناك

004 555 Moncadaمور

006 000 Escolanc.يكسروم

009 000 Rodrigo Mendez Silva(مور)69

Lepeyreلكنمطروىمورسكىمليونصمايةالىالرممأوصلواآخرونأورصيونمؤرخونوق!اك

)7"(!عرالسابعالقرنبدايةبوصاثلضخصمليوننقليغكيفاذالرمم!هذاتمامااستبعد

:كالآقالحددهذافتقدرالمورسكيةالمصادراما

الحجرتدالشهاب

الرفيععبدابن

)55(هورصكى000008

()99مورسكي555006

وانآنذاكباسبانياكانوامورسكى555003رقمعلى-سكزونالصاحثنجلفإنكلوجملى

استطاعتموري!كىألف25حوالىانأىهوريسكي،555275حوالىبلغمنهمالمطرودينعدد

الطر)155(.فترةبعداصبانيافيالقاء

مننمةألف؟27لحوالىاسبانيافقدانعنالنأبمةالآثارعنهذابعدنتساءلأنلنابقى

نسمة.ملايين8حوالىانذاكعددهمالبألغسكانها

:الطردعناباجمةالآثار

3161سنتيخلالففىالمراكنص،منالعديدفراغالىالحمراقالمنرىعلىالطرأدى

Juanماكانعند1614و Bautistaبها:المهمولالفراغلاحظالأراجونمنطقةيزور

Longares:الطر.قبلبهاكانواصاكن0001أصلمنساكنا15ألابهايبئلم

)69(

)79(

)89(

)99(

00()1

88-87.H.Lapeyre, op. cit. .p,602 Pierre Chaunu, op. cit. PP

.citا.عي,H.Lapey

41.ال!فرش،الفومعلالدفىناصر

335،البرتضراياءلابةالالوار

.912:2.H.Lapeyre, op. cit.,602 .P Chaunu, op. cit. PP.88-87 .F Braudel, op. cit

73.،5.+ rbaresques, collection qua sais- je7 °n.7901 Pا!,Jean Monlau
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.3 1 Alfamen012من

001 1 Clanda003من

08 Miedas007)101(من

لوقتنحربةمهجوزهالضياعظلتفقدباسبانيا،الفلاجىالجدانعلىسلبيةآيارللطردوكان

والقطنالسكرمصبكزراعةالزراعاتمنالعديدوأهملتوالقنواقماالدودتخريبنتيجةطويل

لكنأرضهملحدمةآخر!نبمزارعينالمورسكيينتعويضوالسادةاببلاءوحاولالقز.ولوثةالخلوتربية

نتيجة)201(.أيةتعطلمجهودهم

deالمركيزلاحظفقدوهكذا Aytonaوفرةنتيجةثمنهاملالزراعيةالملكياتان0161صنة

15(.)رال!كانوقلةالأموالنقصبفعلالطلبعلىالعرض

الصناعةالمورسكيون.كلأرسونكانإذوالخاربط،الصناعىالجانبفيكرااسباني!وتضررت

الجأطقبحضمنالصناعاثبعضاختفتفقدأنفهم،الاسبأنتدهتركانتفائقةبمهارةوالتجارة

والحريرالوزومصانعأخرىفاطقفيوأغلقت)"ها(،الأسلحةصنأعةمنهااختفتايىسرمسطةمثا!

والأممة)؟15(.

)151(.F.Braudel. loc. cit

انظر:الايفاحمي-ئل!زيد)201(

et le probleme de la decadence de5!!اculture irriguee duا!,PierrePonsot, les Morisques

7191,,doveldzquez, VIIم!!ءI!agriculture espagnole au 0711* sibcle in Melanges do la

262-237..PP

)301(321..JacquelineFournel- Guerin, op. cit. P

)401(318..JacquelineFournel- Guerin, op. cit. P

انظر:الا!اح،ءتاطمزيد()501

10)1la expulsion de los Moriscos 7 sus consecuencias in Estudios sobreهـ،solJoan

economicا!Moriscos, pp. ,191-41 la expulsion de los Moriscos 7 sus consecuencias en

.243-921.Valenciana,op. cit., PP
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لانتقالا

لكبنرصو6دفق"...المغربالىطريقهمفيوهمالجارفيمماناتهمالمررصكيونسجل

الذينالبحريةالأفرخاأكزهمالنسارتسالجرفيبهمانخروجهمعدالأندل!يينالملمين

منواحدكلوخانوهم،الملمينبلادالىوأمانعايخةنييبلغوهمانعلىأجرتهملهمودفعوااكتروهم

المسلميز.بلادمنالجزربحضفيأخرجوهملهمكانكلماأخذوبعدصفينته،فيالرياس

بالأندل!،البربرالملمونفأحسنالأمصى،بالمغربخرجتالمنوبةالسفنتلكمنوأربعة

لهميأذنان...زيدانمولاىالسلطانمنوطلبراالمغربسلاطينداروهى!راكقمديةالىوجاعوا

نظرهموأضر،المدينةتلكتجلهمكانواالذينالأندل!)من(رجالمعأصحابهمصبعضارسالفي

كتأبه..0")،15(.السلطانوأعطانابأصحابهمنمنىان

وانفقط،الطردعمليةهوالمقصودأنعلىأكدقدالاسبافيالرحمىالانأنورغموهكذا

سواءواصخةالانتهاكاتفأبىزجرية،لحقوبةصاحبهاتعرضالعمليةهذهأثاءالمورصكييزالىالاصاءة

لنبفرصةألاسباناستغلهافقدالجار،فينقلهمعمليةأثناءأونفسهالاسباليالرابداخل

الفزلسيينالسفنأرلأبالثنيحةالعمليةهذهفيثاركومدالجر.أوالبرفيصواءالمورصكيينوب

نفسها.الفرنسيةالمحا3بشهادةوهذاالؤصاءهولاءحقفيالجرائمأفضعارتكابعنيتوانوالمالذين

الانتقالهذاالمقر!سجلوفدافريقيا.بشمالالأعرابيدعلهؤلاءلقيهماصوءالأمروازداد

وألوفتبفاسألوففخرجت«)...:اتقالهمعمليةأثاءلهتعرضواوماأستقرارهمأماكنوبير

فيتحالىاللهيخشىلاومنالأعرابعليهمفتسلطتون!،خرجوجمهورهم،وهرانمنبتلمسان

خرجوأالذينوأمأ،المعرةهذهمنالقليلوتجاوفأس،تلصانيلادوهذا،أموالهمونهبواالطرمات،

وسلابتطاوينوكذلكوبلادها،الخاليةقراهاعمرواالحهدلهذاوهمأكزهمفسلمتونسنجوأحى

منمنمكانسلاوصبهواجراراعكرمههالأمصىالمصبرسلطاناستحدمولماالجزائر.وتيجة

الآنوهموالحماماتوالدورالقصوربهاونجوأسلاملعةوحصنوا،الآنمهورهوماالجرنيالجهاد

..")701(..الحالبهذا

:المنربالىالاتقال

سبتة،،طنجة:الاسبانيحتلهاالتي7المراكزطريقعنالمغربالىالمورسك!تانتقالوكان

ومثتالة،الأندلرومنطقةبلنسيةالىهفلاءويتمي)801(،"رراخلىالىتسربوافاكوصمليليما...

/23الطفون،القومعلالديننامرالحجرى،الهاب()601

52،:4،الطب(ننح)701

Juanط8)801( Penella, le transfert des Morisques Espagnols en Afrique du nord, in Etude our

s.?ط.86 on TunisلهاهMorbcoa and
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وكطالونيأ)915(.الأرأجونمنالعناصروبعضومرصية،،غرناطة

وحسب)115(،المدينةبهمضامتانبعدالمغربالىوهرأنمناخرونمورسكيونانتقلكا

Juan Luis de Rojasلكىوالعرأئشالكبيروالقمربتطوانالمورصكيينمنكبرعددتجمعفقد

deالدوقالحقيقةهذهاكدوقداسبانيا)111(،منمقربةعلىيكؤشأ Medina Sidoniaأنهأكدأنهإذ

آخرعدداصتقر؟مورسكي)112(.000.01حوالمط1613سنةفيوحدهاتطوانبمدينةيرجدكان

الذينالمورلسكيينعددتقدرالاسبانيةالمصادرفإنعامةوبصفة.معلومهو؟رقراقأدبمصب

ألف06بحوالىالمورصكيةالمصادرتقدرهحينفيا(موري!كي)را000.04بحوالميبالمغربأستقروأ

تعرضاليالجماعيةالملعملياتألىالوقتنفسفيتئيرالاسبانيةالمصادر!ن(،114مورسكى)

تنامصهمألىذلكأدىوبالالىمنهمكاملةمجموعاتإبادةالىأدىمماالمورصكيون،لها

تقديرفيبالغتأنهاويعتبرالمصادرتلككلاممنكثيرأيتحفظLapeyreأنغيرا(.1باستمرار)؟

فقدماتوأالذينوحتى،للقتلتعرضواماأكزوالبلللبتعرضواالمورسكيينوأن،القتلىعدد

الىصراالرجوعمحاولاتمنالمديدذلكعلىيدل)،11(،والارهاقالجوععنناتجاموتهمغالباكان

علىهذاوطنجة)117(.صبتةحولضخمةمورسكيةتجمحاتالصددهذافيلوحظتإذاسبانيا،

المورسكيونبهحظيالذكطالاستقبالألىتضيرالمصادرفإناللطة،مستوىعلىأما،العامالمتوى

قضايامنيطرحونمالكلوتفهمه،مشاكلهموتصفيةبقضاياهمواهتمامهزبدأنمولاكطال!لطانلدى

الأفرنجمنسفنفيممكثيرودخلبألكراء،النصارىسفنفيالبحريقطعونالأندل!وكان"...

الفرنج،ببلادعمبالثرعلطلبوكالةمنهميطلبفرنجةبلادمنأندشمىرجلوبعثسفنألىلعمن

سبقرهمالذينالأندلىمنوأحدلهمالمنهوبينمن)كذا(رجالاخمسةيبعثونأنهمنظرهمواتفق

أضى")118(.بمدينةالمحيظاجحراوركبناكتابهاللطانوأعطافيلهم،نمثىاننىواتفقرا،بالخروج

اللطانكتاب(الفرنسية)اللطاتأعطوبن"000:باري!فيبنجاحمهمتهأنجزفقا-وفعلا

)015*5(de Africa, (Resumen de Isteals+ا!Juan Penella, Los Moriscos Espanoks Emigrados

.7100

)1186..JuanPenelle, le transfert des Morisques Espagnols en Afrique du Nord, op. cit. p

)11702..H.Lapeyre, op. cit. p

11).citاءه,H. Lapeyre

)11002..Morlacosdo Espana. pول8مأولا+دلا*ه04!يا,Damian Fonseca

Louis:عننقلاظ156وزمة)اطاليا(Bologneبمديةالجاميةالميهبةنحطرطالحجرى،الهاب11(

8Cardaillac, op. cit. .p 83 note

nosء115( sucessos prosteros de Berberia .F 24 - ,°V 25 Vدها.J .L de Rojas, Reloclon de a

.Fonseca.055 cit. .P 185 so

)11702.H.Lepeyre, op. cit. p

)11.H.Lapeyre, loc. cit

5؟.ال!فون،القومعلالدفىناعرالحجرى،الهاب11(
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نهبمنيجدمأبيعانفيهوالأمر،الفرنجببلاداليالدواوينكافةعلىللحكامالكبرالديوانبطابع

واحدكلرئشا،وعرينواحدباولونهبلدهفيأنالسلطانطابعتائدوذكرلمي،يدفعوهأنالأندل!

لمطكانتاليالمفنأحدتدنهبواالذينمنواحدفبموكانأكتروها،الذينالأندل!نهببسفينته

(.911)عليها.00"الوكالة

الحجرىالثبهابيوضحهلسببالفزدسيينالجناةمعاقبةوهوالثافيالأمريتحققلمولكن

وكانواالأندل!نهبوأالذينالرياصطلقبضالسلطانبكتابال!اجئناالتيالمسألةوأما"...:قائلا

...")012(.لنفسهضيئامنهممبضالطابعمائدأنوأظنهنالث،شيئانقضفلماصنه،با

الباحثينهنالكثريوردهابملاحظةالمغربالىالمورسكيينانتقالحولهذاعرضناونخغ

الفئةوبينبينهاالمجالهذافيويقارنونالمغرب،الىالمهاجرةالمورسكيةالصئةبنوعيةويتعلقالاسبان

اراجون(منطقة)منمتعلقةفئةتونسالىالمهاجرةالفئةانالصددهذافيفيذبهرون،تونسالىالمهاجرة

المورسكيينفئةبالمغرباصقرتحينفيبتون!،والاجماعيةالثقافيةالحياةتطويرفيساهمتوبذلك

الدولىالتأريختطويرفيهولاءساهموبذلكاسبانيا،منالانتقامالىيطمحونكانواالذينالمجاهدين

الداخلى()121(.تاريخهتطويرمنأكزاطمغرب

الجزاهلر:الىالانتقال

000.25وحدهاالعاصمةفيعددهمبلغحتىالجزألرعلىالمورصكيينمنكبرعددتقاطر

كانتمهمةمورتنيةجاليةوجودبفعلحسناالبدايةفيالعمومعلىاستقاهموكان)122(.موريكي

كانون)،2)(.0001حوالىيبلغكانعددهمأنعلىHaedoالأبذكرفقدالطرد،تجلكامستقرة

000-22حوالىوهرانأصتقبلتفقدالمناطقباقيفييكنلمالحسنالاستقيالهذاانعر

6ة5ال005منمكونمنهمفرلقفاضطر،الضخمالعددهذاتاوىانتس!طعلماممنامورصكى

04منمكونةأخرتطبماعةواتجهتنهبوهم،الأعرأبل!!تلممأنالىالبنجهالىمررسكي

هذاالمقرىوصفومدالأرلى)124(.الجماعةمصرهومصصرمأكانأسبرمستغانمالىمورسكيا

و!بوا"طرقاتفيتعالىاللهئحىلاومنالأعرابعيم"فتسلط:البليغةعبارتهفياحادث

هذاسأقومدالجوهر...")126(.ابتلاعيظنونممابطونهموبقرتتلهمالىالأمربهم"وانتهى12(،)وأموالهم

و.5،السابقالممدر()911

63.،الكافريناغوماعلىالدينناصر()012

)121(,MoriscosEspagnoles Emigradoe al none de Africa, Resumen de la tesisيا!,Juan Penella

17.03

)122(801..JeanMonlaii, Los Etats Barbaresques, collection Que sais- je. °n7901 p

)123(9.historia general de Argel, FolioعTopografia

)124(56-55..H.Lapeyre, op. cit. pp

.4528:الابق،المصدرالمقرى،أحمد)125(

.27عى،الجماليالثعركتابمقدهةالوعدلي،المهدى()126
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ونصرةالأعرابهولاءمعامبةإلىدعواالذينالقباثلوضيوخوالعلماءالفقهاءوغضباصتبهار

وحثهالعبداحميدةالثخاستنضالذىالتوجيىاقدارمحمدالثخطليعتهمنيوكانالمورصكيين،

راسأروحبارزيو)127(،بنواحيالمورصكيينعلىلاعتداثهاهؤقبيلةسويدبغنائريعروأنعلى

ذلكووافقالجمعةيومعظيمةمجودأتاهالمأيهوراحميدة"فإنالأسفارعجائبكتابهفيالاصرى

كيففقتلماممنافهمسويداوكبتفانهزتهؤ،جموعولقمسارواثمالخار!صججختمه

ضاعوا")!12(.

الجزأ"لرففىأنفهم،الأتراكالتحداهمبلليحدهمالأعرابعلىيقتصرلمالأمراممن

المورصكيونوحماخط!جفافبهاحلوا12سنةبمليلالمورصك!توصولبحدالعاصمه

القرارهذاوطبق،أيام3ظرففيالعاصمةمنبطردهمالتركيائىطةعميدمنأمرفصدرمؤوليته

الأمرنفسلهموتحكلومد)،12(،عنوةقتلواالخروجيستطيعوالمالذينوالفقراءالمرضىانحتى،بصرامة

عدممسؤوليةيتحملونالذينهمالمورصكيينانNarbonneسكاناعبر)ذبفرناكانواعدما

Louisكاردياكلوىيقرل!-وهكذأ.بطردهموصالبواالمنطقةبهذهالمطرسقوط Cardailiacفإن

،ملمونوفرنساأسبانيافيفهموارتحلوا،حلواأيماممه!ماض!+يحملونكانواانهمالمورسكيينمأصاة

نذكراسبانيا،الىالعودةنهمالحديدحاولالوضعيةهذهوأمامرا(.)5مسيحيونافريقياثهالفيوهم

4القبطانبمساعدة0161سنةبهامأمواأنتىالمحاواءالخصوصعلى (131) Garettبهاقامواالتيوالمحاولة

132)اعقبعانبماعدداصسنةانفرفي Barret).

توذ!:الىالاذعمنال

بصغارهمالاندذ!جميعنهايةبلغ«)...:تونسالىانتقلىالموريمك!سجاانالحجرىاصثهاباأكد

"...:بقرلهالملاحظةنفسالمقرىاكد؟تون!...")ر،1(،خرجأكزهم،مخلوقافأمائةاسمان

علىوسأرتبترنس..")هـرا،،خرجوجمهورهم،وهرانمنبتلصانأخروألوفبفاسألوففخرجت

أكبرالمورصكيين،منعدداثكبراشقبلالذىاجلداتون!اعتبرتإذالاصبانيةالمصادرانمهجنفس

تون!؟استقبلتطالذىالحددهذاإذنهوفما)و،1(،نفسهالمفرباستقبلهالذىاسددأمن

.117صعسابؤ،الممد!اليدوفي،الدينناعر)127(

اسن.واصدنف!()128

)912(62.acop. cit. p

)013(.ac,loc. cit

)131;702..p.cit. p

)132;85..Transfertdes Moriscos Espagnols en Afrique du Nord, op. cit., pءا

.41ال!فهـفى،القومعلالدلىناصر)3،1(

هـ28؟.،الطب)134(ننح

)135(83.op.cit. p
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5,H. Lapeyre
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Robertالانجليزىالقبطانصرح Elliattحوالى1615صنةبتون!بلغالمورسكيينعددان

المذيهورالعددمنتقريبارقمايستخرجأنLathamالآنجليزىالباحثحاولوقدعائلة)،را(،0008

حنىحسنالتونىالمزرخلكنرا(،()7عائلةلكلأفراد6)بمعلىلمورسكيألف05بحوالىفقلىره

1(.مورلسكى)هـرألف08مجوالىعلىدهمريملىالوهابعبلى

بميناء0161سنةفيلوحظإذباستمرارتونسعلىيتقاطرونكانواالمورصك!%فأنكلوعلى

كانالذممطالركىأقنصلاصحبةالأراجودينمنمورسكىألف03حوالىمقطالفرنىgdح

لهم)،را(.أضضلأنهاتون!الىبايوجهينصحهم

Miguelءا!aاصتغلىفقدهولاء،انتقالظروفعنأما de Epويت!عدت،الوثائقمنجديدانوعا

.بالموضوعمأسلهاوثيقة256حواليإستغلإذبتون!)014(،أفرنشةاالقممليةبأرشيفالأمر

أمثلةومن،الفرنسيةاسمفنأرلأنجةيدعلىانتقالهمأثناءالمورسكيونعاناهماالوثائقهذهبعفرويوضر!

ممتلكاتعاىالقبطانهذأاستولىإذ.،Estienneبقضيةالفزلشةالمحاآفيعرفتالىاقضيةاذأن

خقديمالم!ثوبونفامضمروبعد0161،يناير8فيبنزرتمربفارغضاطىءفيوأنزلهماالمورسكيين

القبطانهذاباعدامويقضىحكمهاالمحكمةأصدرتفترةوبمد،Montpellierمحمكمةالىضكوى

(.Jللمورسكبيمت)اهـسيباالتىالخسائرأخعويمروممتلكاتهسفينتهوحجز

الأراجوني!تأنالمجالهذ!فينلاحظفإتاتوذس،استقبلتماصذيناالمورسكيينلوعيةاضبةباأما

ولهذههـ)(.وغيرهه)2والقئتالينالبلنسي!تمنعددالىبالاضافةان/2،الأصدبنصيب!ظون

الأكزاغئةأهىالأراجوني!تفئةأعتبرفقدالمورسكيبتونمص!،إصتقرأرصيدعلىآثارهاأسضيةإ

الفكريةالحياةمظاهرمختلففيبليغاصيكونتأثيرهأفإناخاليوباالأيبيرلة،الجزيرةضبهجميعفيتعليما

خؤص)والامتصاديةا،جماعيةوا

)136(Latham, contribution ! I!Etude des immigrations Andalouses et leur place dans 'I histoire

03..leaMoriscos Andelous an Tunisia. P8ملاde la Tunisie. in Etude

)137(03.05,Ibid

generalلافى3ط8)138( sur les apports ethniques Ctrangers en Tunisie, in Etude4ا.!ه.Coup

73..Moriscosandalous on Tunisia, .P.18 Jean Monalaii, op. cit

.Latham,op..103(؟)9 cit. p

P.ولرهاجحو،اتحافيبوثائقهااحتفظتوقد5820سةا!صيةاهذهالث()014 Grandchamp8في

LaFrance,.)0391-0291(بفراناجزإء an Tunisie au07111* siecle

)141(Miguel de Epalza, Moriscos et Andalous en Tunisie au XVII siscle, in Etude sur lee

Morlscos+هـ5!"اTunislءه158.05 Ands

اطروخه:فيبنفصاائقفهكاردياكنوىدر!وقد

36-31.LePassage des Morisques on Languedoc, PP

الاطروحة.نذ!من166ا!فحةافيامحادراالحكهنصن!ر!

)142(82..JuanPenella, op. tit. p

)143;178-.JuanPenella, op. cit. .p,83 litterature Morisque en Espagnol en Tunisie, op. cit. pp

9!1
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فعلى.الرحميالمتوىأوالعامالمستوىعلسوأءحناأستقبالاالمود!سكيوناصتقلوقد

لهم:0161(-)3915دانسعماناستقبالبحسنالمورسكيةالمصادرأضارتالرحميالمتوى

وأحسن،القرىفيوغرهأالمدينةفيبالكانامورهموتكفل)توذس(،فباأمراداندعمانوكان"...

دينارأسنابنالتونىالمؤرخذلكااسأضاركا...")144(،-أيىاللهأحسن-ألاحسانغايةأذيم

الضارى،بلادهنالأندل!جاءتتلها،والى8016(/1701)اسنةاهذهوفي"...:تائلا

علىضعفاءهموفرقاللاد،فيداىعمانلهمفأوسعكث!إ،خلقاوكانوأأصبانية،صاحبنفاهم

بهمفممرتالبلادفيوتتحوانتا،وبنواالهاضص،فاسترواضأؤوا،حيثيع!واأنلهمواذن"ضأس،

وزغوانوالجديدةوتركيومرنباليةونيانووبليسليمانالمثهورة،بلدانهموصت.أمايعدةفيواستوطنوا

والقلحةوالعاليةواحفرها،بلداخهمأعظممنوهيوتتوراحسلوقهوااجابأومجازاساداومريقوطبرلة

والزيتونالكروموغرجواعظيمةمدنلهمفصاربلدا،عرين!!أزيدعدتهاتكونخيثذاك،وفبر

البلادبمه)،01(.أهلمنيعدونوصاروااطمسافريناممراريظبا"طرقومهدواو"جات!ت،

العربية.المصادرتأيهرمالمأخرىامتيازاتالأوربيةالمصادروتضيف

اصدخول.اسزيبةهنأعفاهمفقد-

أنفهم.عناررفاعاوسأثاوأعطاهم-

،(.راتببلون)،انكاريةاعتبرواإذا،سنواتثلاثةلمدةاصرائباميأعفاهه-

)3146(.الأتراكةالقادلأحكاميخضعونيكونواولم-

:فئاتثلاثةالىلو-المورسكيهنمنفأنويمكننا

الأعان.فئة:الؤلىاغئةا

الأندل!"،"زماقوالأندلس"،حومة>>مثلىخاصةأحياءلهأوانضأتاصاصمةبااستقرت

.والمثقف!تا،جهاءواالأعياءتضموهي

المتوسطة.الفئة:الثانيةأغئةا

...(.الجديدة)ال!يأنة،العاصصةمنبألقرباضقر

أنثأ؟فتجاتهم،تصريففينجحواالذينوالفواكهالخضرومنتجيوالحرفيينالصناعرتضم

والجبىالرخامونقعقالحريرونسجالاضيةكصناعةمعهمجلب!وهاايىللصنا.عاتأسواقاصناعا

والزلبج.

استقرتومدالابقتين،الفئتينباتيمنعدداكبروهي،الفلاحينمنوتتكون:ابابةالفئة

فىهـ8.ولونى،!ىانجارلا"نىدنمار،.ي!ابن)145(

)146(

413

.Latham.loc. cit
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الخصبةالأراضىعنباستمراريبحثونوكانوا،ال!كانالقليلةأوالحالةالأراضىفيالثمايةالمناطقفي

نهرضفتيعلىتقعالمستثمرةالفلاحيةالجاطق01/9أننلاحظوهكنما،الجاهمنالقريبة

عرر(.ألمجردة)،"ا

الفثةوهذهأرضها،منطردهاهنضدجهادهافيالاستمرار6يرتأخرىخةهناكبقبت

وأمبل"...:الصددهذافيمرباشاب!اهيميقولوالمساعدة،ايفهمكلدانسعمانلدىأيضاوجدت

خمسحا!ةوأعطاقالأندلىمنرجلمايتىعلىومدمني-اللهرحمه-داىعمانالمدينةأصرعلى

فيواستمرأبحر.."،7"ا(،سفرفيايهيحاجمماذلكوغرسكيناومايتيمكحلةومايتيططانية

...مالقةمدينةبقربونحنوأموالهمالكفارطلبنيفيهوسفرناالجرردبنا"...:هذاجهاده

كثر...)148(.خلقالجانبينمنوماتالديدةالحربوؤمعتكرابا...عثربأحدوايقينا

ييحثكان)ذأيضا،حقهالقنىالجانبيولم!كانبلالجهادمنالعملبالجانبيكتفولم

الطائفةرأتولما"...:أخرا.ايىاهتدىأنالىالميدانفيالخبيروهوالضععفنقطعنبأستمرار

جملىعزت،الحمليقتضيهبمايرمونولايعمرونلاوانهمبالحمللهممعرفةلاالمزلبينبالمدافعينالمماة

...")"14(.والمنافع)العزالكتابهذاتصنيف

المساعاتكافةتقديمألىأيضااقونسيونبادرفقد،الرحميةاللطاتعلىالأمريقتصرولم

أبوسيدىاثمهر"الولىكانفقدنفسها.المورسكيةالمصادرمجلتهماوهذاالمورسبهيين،لهؤلاء

ابنسجلكا.0")5؟ا(،صدمةالخبزهنقرصةوخمسمائةألفنحويومكلفييعيمالقشاشاليث

الانصارهؤلاءلى"سلم:شأنهمفييقولكانالقعاشالغيثأباانأيضاالصددهذافيالرفيععبد

الونسيةالمصادرورددت.151(<()...منافقالايبغضكمولامومنالايجكملافإنهالأخيار،الأطهار

والطرماتالمحاججبهمضاقتتونىالىالأندلىجاءانولما:أيضاالاصتقالهذاصدى

معهموجرىحماطهوالىاليخالىيأتونوصارواوالحوانيتوانحازنوالدياروالماجدوالأسواسن

يخرجماأحصيتافيحتى،ال!بانكوة)طعامفيالمرسلةكالريم-عنهاللهضى-الشيخ

.52I(خبزة..:.")مايةعثراثنىلمونتهم

كلفيمطيعينلهصامعينالثخ...لأمرممتثلينالأندلسيونo)وكان:آخرمكانفيويقرل

أتربهموكانفيهايىيحتاجونماكلفيبخواطرهمويأخذويكاتجهمويواس!م...اليهميحسنوكانأمر،

n..18محرر)146( Husni Abdul- Wahab, op. cit. p5!ول.مع

.01يالمدالع،اللهصطلللمباهدفىوانلعالون)147(

والمنحة.المصدر)014(نفس

.11الا،تط،(الممدر1)"

"8الال!،ا!دريبم!)594(الثهالى

334ابغ،لالوار1(فى)4

07عىالقثاثى،فاد*لالا!اثىنورالقفصالجمر()152

6791.ضة.4،الحددالونهة،لمجامعةصلاتايركى،اهمدجدسزالذىابصاغمدنا:*حظة
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الغيثأرموتبعدأنهنعرفأنويكفيالأندلى...")3؟ا(.الرفيععبدبنمحمدسيدىايى

وكانواوتقالدعموعاداتهملاسهمأنتقدوأفقدهولاء،بقعاوةالعامةستواجهداىوعمانالقشاكأ

ايأسمنحالةالىمنهمالبعضووصل،154(ممهم)حملوهاالتيالطائلةثرواتهممنذبالحصوصكارون

المفقو)؟؟ا(.فردوصهمعلىنادمبنخلالهاأصبحوا

انصرافاالسبأسةعن،انصرفواانهمبتونسالمورسكيالوجوهذاوالبارزةالسمةانعلى

الوظائفومبادكنالحكممجالاتالىبصلةتمازللندخلبعيدأوتربمنيسعواولمكاملا

طامعا!يهممنتجدلا!عيا،أعانأوثوزهناركدولعلشبتمنهنهمتجدفلا،الاية

ضتىفيالأندليةالحضاطةالمظاهرنقلالىالبلادوصولهمفوراتجهواو)نما،اليهصاعيأأوهاموظيف

)6،1(.وزراعيةوصناعيةعلميةمنالميادين

لرنا:الىلأنتال

اجتازحينفيمورسكي(،ألف116)حوالىالبحرعبراكل-تيةثهالالىالبنسيرنانتقل

اجنازوهكذاانريهيا)7؟ا(.ثهالالىينجهونعناكومنفرنسا،الىللتوجهالبرانسجبالالآخرون

ووهشتالةاراجونال)ينتموندفحاتعلىموريسكيألف5؟حواليالفرنسبةالاسبانيةالحدو

Jeanميناء:رئيسيةموافىثلاثةالىواتجهواوكرناطة(. - de - luz-،5!الىينقلونكانوافأومن؟+؟

)!وا(.وتونسالجزائرمنكلالىومرسيلياAgdeوميناءالمنرب،

بالحصوصتضموهيبفرنسأ،المورسكيبالوجوتتعلقوثقة6؟كارياكلوتنكروفد

اقيالأحكاموكذأشأنههم،ليالملكعنالصادرةوالقراراتولروفان!تولوزبرلمانعنالصادرةالقرارات

)9؟ا(.الأنهذافيالمنطقةمحاآأصدزبها

مصاعبخلقدائمايحاولكان)ذالمورصكيين،معبياسياملتغأنهنفسهال!ابعهنركياعتبر

بامتقبالهمفرارا0161فبراير22فيالدولةمجلساصدرأنفكانطويههم)5،1(،عنابالتلفليب

3(

4(

5(

6(

7(

8(

9(

5(

إلصنحة.المص!رننى؟ا(

)1562..isCsrdsillec, op. cit. P،!د
.op.cit..013(1؟ P،امه!nriاا!

هـ؟.عىالسهة،الحللمحا-كققمقدمةالمحله،الحببمحمد؟ا(

محهة.*دالى!تبهواانمحهمالا!ة()ماثونايخائهماخذ!طينالذ!الموربكنعلالاجانفرفى(1؟

الصدد:هذا!انظر

*Moriscoء.اكلا، Andelous an01.له3!ا Cardalllac, Morisques on Provence, In Etudes،"

.ء..49

)15802..H.Lapsyrs, op. cit., P

مه!ماا*سمههمى.PP.هـ7-.15023(

)1614..isCardaillec, op. cit. Pط"
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الىبذلكروميوكانما.ول!هممه5وها!+35!خختازواأنوشرعلةإلكاثولبكيةاعتنامهمشريظة

،1(.1ضله)ألاسبانمعتآمرهممنخوفاالاسبانيةالحلوعنابعادهم

حكمطائلةتحتهؤلاءبم!امبة3!أالمورصكيونبهااستقراييالمناطقأسقفتلقىوقد

انيكساثهالالىفرنساجنوبباجتيازلهمفيسمحالمسيحيةاعتاقلميخضونالذبنأما.الاعدام

وأرغمتالبحرلة،تقلاتهمأثناءأوالفرنىبالسإبوجودهمأثناءبسلامتهمالفرنسبةالحكومةوتمهدت

تدفقأماملكنالحمله.سلامةتثبتهؤلاءمنشهادةتقديمعلىالمورسكيينتنقلسفينةكلمبطان

ابطل؟2منفانطلاماأشهر،بضعةالاالابقةالمابعهنرىم!إراتتستمرلمفرنساعلىالمورسكيين

ترحيلهممصدالزلييةالم!إفىءفيمجمحواوانفرنسامنالمورسكيينجمنيبطرمرسوماأصدر0161

Marieالملكةأصدرت)ذال!إبع)163(،-هنرىاغتيالبحدصوءاالاهروازاافيلقيا)162(،كالالى de

05!الدوق+م!ه!منطقةلحا3أمرهاععغاباكلوسابنهاعرثزعلى)الوصيةهـولس!.94 91 Force

ألف03حوالىهناكأنعلتعدماخاصة،الحدواجتيازهورسكيلأى!سمحلابان

علالأهر!تصرولم،لمفرب)164(،أوتون!الىللتوجهالدخولينتظرونالحدوبعلىموركسكي

استقركاالنىالفرنسيةالمناطقلمكان.باببةحتىجليالبداءظهربل،الرعيةاللطات

(.1المورصكيون)3،

يوضوحيرزبلالفزلىيالتراليالمورجكيالوجوعلفقطكقتصرلمالعداءهذاأنعل

طرفمنونبالسلبالىالمورسكيونتعرض)ذإ!ميا،ثهالالىالبحرعبرنقلهمعصلياتأثناء

فها،صدرتالفرنةالمحاآعلىالقضاياهذهبعفربالفعا-عرضتوقدالفزسية،السفنأربالي

ء*!!0أحكامهلأ،16(.

الآتية.الملاحظاتبتجلالفملهذ-اونخغ

المورسكنباقيعنبهاكت!زمعينةخصائصلهككانهورناتشوسمورمحىبروز-

الآخركن.

الىجبأتسولعفومراراتنجدوهكذاوالمرلوغة،القمععلصياصتهؤلنالتفليباعماد-

الط!!قرارأصدرذلكفيفشلعدمالكنهالقععحمراراتمعجنب

ال!اة..ء15.)161(

)162(15..Ibid.P

انظر:.ملكهماخعال!يداللاجانان!تقونالفرنونكان)163(

802,.peyre,op. cit. P011!ا

,isCardaillsc..هـأ-.17)164( op. cit. PP،ده
انظر:المورصكعن،تجا.الحداءهذااجا-عن()165

66()1

96-54..LouisCardaillac, op. cit

45-31..LouisCardaillac. op. cit. PP
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لبعنىرفضهبيما،اللهمن"فرجالبعنىاغبر)ذالطرفىمنالمورمحيينمومفاختلاف-

بتاء.شأنفياخراحاتعلةوملمالآخر

بهاتحترفللعياذ!ماهدةالطردراراتعنالنابصةولاجتاعيةالاخصادكةالآثارأصبحت-

نفسها.الاشبانيةاللطا.ت

اللبالىتعرضوابلمو6يه،أظروفا)فينياتباللزالمورسيكينانتقالظروفتكنلم-

.الثأنهذاقالصادؤالتطمينفراراتركموافي

فتؤومنأخرىالىمنطقةمنا!تياثهالسكانطرفمنهؤلاءاستقالظروفاختلاف-

.أخرىال

تحتكميث!ونعديدةلشواتوظلوالإسبانيا،مصوهميصارعواأنالمورسكيونحاوللقد

آخرالىظلولىبلالمحنوملمصوهمقطيسشلمبرالملكنهمالتفيثر!لم،)عاآالاسبافيالقمعجهازوطأة

لكلأنوعليا.عليهالمحافظةسبيلوبقاومونالحضارىقياثهممغزفىبالأندلى،هموجومنلحظة

محدلة،معطعاتظلفيتجرى6سادكانتبلظريخة،ولااعتاطيةتكنلممقاوتمأنالوتتنفىفي

مننتساءلأنولنا،مخططاتهمتنفيذأجلمنولالفرنسيينوبالأتراكبالمغرباتصالعلىكانوافقد

لكنا،المورسكيون*جؤكانماالىالاتصالاتهذهتودلم؟الاتصالاتهذ.أبرتماذا:جديد

يهغمنهناكبلالميدان،فيوحدهملبوابأنهميفتنعونالمورسكيينتجعلكانتالأقل،على

لهمستعوكرامتمأنمنثقةعلىوهمجهادهمدواصلونالموقفهذاجعلهمفقدوبالتالىبقضيتهم!

ثورةكلآخرالمورسكيونبهيخرجكانماأهمأنكعرالخياد!ةنحطرطاتهمذلكعلىتدل!مأرومأ

ظروفهالهاكانتتاعدهمكانتالتىلأطرافجمع)ن)ذالقر9علىالاعقأدضرورةهوبهاماموا

الأندلسيونمحهمحملهاقاصيةتجرلةفتلككلوعل.-الخاصةلمصلحاطبقأأحيانأوتتصرفالخأصة،

هذهمنلثافيلبابقصنرلاماذلكالمغاركة،معتحاملهمأفرزهاأخرىتجربةالمحاليضيفواالمغربالى

الدراصة.
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الثانيالباب

المك!بإلىالىثرل!مميةاتال!ج!
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فتراتثلاثالىنقسمهاأنيمكنمتعددةفترأتخلالالمغربالىالاندلسيةالهجراتنوالت

:متميزة

مماوأجماعيا،واتتصاديأصياسياتلقةظروفأيعيثىالمنربكانحيثالوطاصيالعهدفترة-

به.الاندلسيةالجاليةهذهأفراداستقرارعلىتأثرلهاكان

مختلففياستفرارعيشةفهايعبتىالمنربكانفترةوهي،الأولالسحدىالعهدفترة-

أمامهم.مفتوحةالعملمجالاتالاندلسيونفوجدوالاجتاعية،والاتتصاديةالسياسيةالميادين

!أمصبفيألاندلسيينالمهاجرينبأستقراربالخصوصالمتميزةالثافي،السحدىالعهدفترة-

.آنذاكالمغربعرفهاالتيالاضطراباتنتيجةبهمخامىكيانخلقوكلحاولتهمونطوان،رترار
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الأولالفصل

الك!رفيالمكربالىاكترللمميةال!ج!ة

الهـطاسب
(ء-ث!اء7101/!619-!)876

خاصة:ظروفظلفيالفرةهذهفيالمغربالىالاندلسيةالجاليةانتفلت

)مارات:تعيشهاكانتالتيالخئتهالسياسيةالأزماتبفعلضعيفةالمركزيةاللطةكانت،

المغردية.للسواحلمتوأصل)ببيرىغزو،مستقلة

رتحط،وأوشة،،مجاعة:واجماعيةاقتصادلمةأزماتفترةكانتالفترةأنملنا)ذانبالغولا5

خطير.ديمغرأفيونقصوغلاء،

الوضية؟هذهتجاهالاندلسيةالجاليةمومفكانفباذأ

تفضلبالتالميوهيلها،ملاذمةغيرالوضعيةبأنصرأحةرأيهاعنعبرتجاعاتهناك5

اصبانيا.إلىالرجوع

ضدسواءالوظاسيينمعوالتعاونالبقاء-ذلككلمنبالرغم-فضلتأخرىجماعات5

السعدصن.خصومهمضدأووالاصبانالبدتدغال

عنالاستقلالضبهفيتحيثىأنفضلتذلك،منالعكسعلىأخرىجاعاتوهناكه

بنفسها.أمورهاوتدبرالمركزية،السلظق
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منيكنولميسوظرفقسلطاناعشراربعةالمرينىعاناييمقتلمنذالمنربعلىتعاقب

بمذبكةالرشىسعيداسنبنالحقعبدآخرهمقاموقد.بيدهالامورزماميأخدأنيستطيعمنبيم

تأكدالذينفاسأهلمنانتقاماوشاويلهارونالود!نالىالوزارةولإسناد،الرهيبةالوطاسيين

الامروانتهى،المسلحينتجارلاموالومصادرتهماتعسفهماوكزالمهود!نسووفسأءتعنه،احرافهم

نيالادارسةوحاول(،1465f(هـ/86)ربيعاالحقوعبديينالحوحياةعلىمضتعارمةبثورة

محمدذلك)ثرعلىقامثمالفشلالىآلتمحاولتهملكنالقديمملكهماسترجاعذلكبعدفاس

،وفاسأصيلافينفسهالىبالدعوة(5015-159/1471!هـ-)876الوطاسىالثميخ

الادر!سيةالمدينةعنالمنطقةابتعدتكلماتقلالشمالقمحدردةسلطةبعدهمنولأبنائهلهفكانت

مراكنن.حوزفياحميةسلطةمجردلتمبح

يعتبرونكانوالأنهمالمغربيةالشواطىءغزونيالابرلننمهمةانحتلةالبيئةهذهسهلتوفد

الجز!رةبثبهالاسلاميالوجوتصفيةاذانألايبرلة)1(،الجزورةضبهفيبهقاملماامتدادابألمفربعملهم

التفكرشأنهامنمحاولةانيلضرب-المغربخاصة-افريقيابثمالالمسلمينبتطويقيعززأنيجب

الجز!ره)2(.لثهجديدكراعادهفي

السواحلمنالقريبةأوالمواجهةالمغربيةالثغوراحتلال:هذاعلىتدلالابربنتصرفاتوكل

نيأىلمجاهدين،لانطلاتسكقوأعدتكونانكلكنالعرائنن.00(التىأصيلا،،مليلة)غساسة،الايبيلة

حلبةألاتراكدخلفقد،طرفينعلىمفتصؤتعدلمالمواجهةأنخاصةالبحرعنالمغاربةابعادالنهاية

بتكثيفالاسراعأيضامايبرروهدأعلمم)ر(.الاعمادافريقياثهالصكانلإمكانوأصبحالصرأع،

الماد!ةالوسائلكلالايبرلونسخروفد.لتنفيذهالوصائلجيعوتسضربالمغربماالتب!يانحطط

المفرىالعامالرأى"الردةكههدهوشغلت،المغاربةمنطائفة"ارتدتفقدوبالفعلللتعميدوالمعنوية

)1(

)2(

)3(
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بالم!يحهة،وتعوضهت،الاسلاممحوعلوالمملدالمنرليالملمينمحارلةعلح!ينالرتغالملوككان

قالروحهنرتخلى!بها.للصلوالرهبانالكهانوارسالالاستيات،والاءكتائىالالماجدوتحو!ل

المهحةملوكدفعالبزلنالنالملوكعاولةوفيالمضلي،علهجومصتسبقالتيالديخةوالطقوسالئحائر

بهم.الاخداءالىالاخص

.1516سنةالدنيا!معلدىالبرشالصفروخطاليالاركونملكالىا!ولكلحناالملكرسالةانظر

les Buller... XL VIII؟.M Witte

148.صالبردطلى،وا!حماردكالةبوضرلي،احمد:عن

مناسلاصازحفايخثى-التربهةالاتصاراتعادنانيعد-اجأفي(اعلمن)وهواهـضأهـ*أ3الاباكان

وصهلىماكلعمللذا.البرتغالوالبلداسبايا،الىالملميندخولالحتميةتجتهتكونالضليناحية

5؟ا.صالابق،المصدر.اخرىمدنالاحتلالوعلببتة،الاخفاظعلال!بغالنلتثجيع

er on ,9151 in Revueأm5؟اهـpopulation Algeroise au Sultanا!lettre de.،أ+؟+هـ.A

101.-59.n°,5 jenvier,7691 Tunis, ppم!ا.'d HIstolre .m ghrob
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ما:نفهيفرضسؤالناكلكن،.وال!بغاليين)الوطاصيينبينمراصلاتموضوعأحياناوكائت

أ"الرلة"هذهمصدثيةمدى

بلدهلاعنغرباءوهمالتحميدالمغاربةرفضفقد:قط-7تجدوالمالمغاربةأنألىتشرالقرائنكل

بلدهمأفيوهمبهايقبلرنفكيفنفسها)و(الايبرلةالجزلمةثبهفي

ثلاثة:فيانحلسمي!الميحذدوويتقمصونجعلتهمالتىالاصبتابحصروممكن

حالةفيوذلكبالتصز،حريتهلهتعودفقدعبد،الىالضحيةتحويلعنهينتجالذىالاص-

)،(.نفسهتحريرعليماتحذراذأما

كانواالمغاربةلأنالغدائة،الموادوانحدامالجفاففتراتفيالردهحالاتتكز:معاشيةمشاكل-

المواد)7(.هذهباستمراركللكونالضارىأنيعتقدون

وتحسينللاغتناءوصيلةالرتغاليينوخدمةالتنصص،فييجدونالنفوسضعافبعضكان-

اليط(القبطانكت)ذ"المرتدير1ك!المناربةحقيقةانفسهمالبرتغاليوناأكدوقدالمادية)،(.أوضاعهم

انفسهيتلقاءمنازلدراانهمرغمالمتنصركاالمسلمينمنكبراعددابانيخوالبرتغالملكالى

لاخذهبالقدومالوطاسىالسلطانمنمراتلعدةوطلبوا،الاسلاميةالديانةعلىبعبثونلايزالونفإنهم

وليصدمواميالضرانيةالديانةأعتناقالىهناكلبضطرواالمحيطجزراحدىالىن!موامترح

)،(.تضرهم

***+

تعرضتكا)15(.وأسرهماختطافهملالى،المحتلينمراكزضربالىالقاومةاعمالاتجهت

I.,48:1.5شلا،انظر)4( .H,.M Portugal

انظر:بالبزلنال،المور!نعنأماسبئماانظرالنققلمحاآمواجهمومدىبابأنياالمرعونعن)؟(

I..3.أ:48 .H .M Portugal

،ص8291.رويو24tالعمدانهلبمجلةمتال،بالبرتغالالمقيمةالمورعةألجاية:بوضربأحمد

.293-3و4

،21المدد،انهلمجلةالزلغالية،الدنجةالنفت!محكمةلدنمنمنريةامرأةعاكمةمحفر:الكاتبنف!

224-278.ص،8191كوليو

Bernardoالمعاصرالبرتنالمطالمؤرخعنوتنصرهمالمغاربةاصبهايماييالططتةانظر)،( - Rodriguesمجلةفي

69-39.unique,.7491 PP4!!ه , vol. ،7* Faselcuامها5مالاول

(7).B.Rosenberger at .H Triki, Famines at Epidbmies au Maroc, in, Hesp6de- Tamuda, vol

127.-125.unique,,7391 PP8!!مادولطXIV

.341ص،لىالربطوالائحماردكاللأبوض!-،احمدهـ()

(")1567;51621.S .I .H .M Portugal 1 : .576 .R Ricard, les Portugals at 'I Afrique du Nord de

.ءه.115-114

بعضهموجومحهكتدلامماالاجان،ضدبغرناطة"ابنن،طائفةبهتقمكانتبماالاعمالهنهتايهرنا)15(

بضناطة.خبروهمانهمخاصةا!اهدفىضن
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I(1للحزق)-حلفائهممحاصيلوكذا-محاصيلهم

المغاربةكانلقد.نوعهكانمهمااكلمعتعاملا!فيالثنور،الىالقوافلدخ!ومنعوا

صدىأنخاصةثأنه)12(،كتهاونوالملذلكللصفربالايي!ريالنزوعنالاجةالأثارحقيقةيدكون

الحابمكانوانالمحتلمعتحاونمنكلوجهفيووقفواهدويأ)را(.مازالالاندلبةاكغورسقوط

بقضيةمباشرةصلةلهاعلحيةضخصية؟0عكرابنأحصى)ذ"سلماءالحركةهذهؤلزعم)"ا(..

الجهاد.

الحركة.هذهفيالفعالالاثرلهماكانضخصيتينبأيهرالصددهذافوخحضي

..مأهذهدال!.:بهمالمحدقةالأخطارإلىاياهمفبهاالجهاثاالىمواطني!"ضازى)وا(يخث!ابرتدعا

والتوقيقالرشادمنفأصبحتالنفوسالاوكنت،هقبمةاغلوباعا!أضحتالتىاعنمبمةااخفلةأ

جمعوامداليكم،الوصولنيا-فيحيلةبكلمثنلون،علكمباحنوناعدابمأنعلمشأما؟عدكلة

بلد..0")،1(.كلفيوعيونهمجيوضههوأر!واعدىا،لايخصىماا!دداهي

عدوقيفيالمسيحيينيدعلىواصترقاقهوانصتيلاتونهوماالمسلم!تأحوالصءاضفحكلا!أفيويقول

ولمالبلالىلهذهالخروجمنعمبلغنايخما-ثملههاطهابذد-"..واجعوا:والأندا--المغرب

واستولىوحزنا،ذلاوالفرحاعزابعدابداءاقداسبا!واالأموالءتاغصةاتلكفيخم!صهمايقنعوا

ضد!د،عذابفييومكلفيوهموالحديد،اصسلاسلىبااوثقواقد،ومعنىح!اواترحاحصباعى

اتهبت.خائفينفقراءالومفأصبحواآمن!ت،أغنياءبالأ-كانوااعيد،وااجكالمماجممةصوصاروا

يعهمفييتاقوناممفرقاوصار،بنائهممموأخذتعنا:هم،قرقتأحوانت،وتغ!رتاموافه،

I.,1.5ة.576(11) .H .M ; Portugal

.151-411,1557.PP9أ521هـ Portugais et 'I Afrique du Nord d eاهـ,R. Ricard

ووجد،توفيتتدزوتجهوجدعودتهوعدابطية،ائنورقبالجهادتوماللولييخى+تمحمداص!ثاكان)12(

اباسنبقمم،أصحابهمععلهاالصلاة،كادفتقدمصلا،:لهم"فقالدفنا،منالالهاءوضكعلىاضأسا

!نيرلكرضافا!ةصلالكم:ابدجهةعللهمشال،مزينبالجماعةالجنا:علالصلاةتكررفيبالبهيرايه

لمالذىلان،صاحبكمفيمنقودةوهيالبهو!ةالامامالر،طمنإن:فقالأسيدىكاكيف:فقالوأ،امام

كالوردتمفولم،اللامعلهلاكان!الحربمرفولابه!ربولواللهجيلفيقطجفاكقلد

اباء...،جملةمنواللهامامكمبلأكرااماماهدفيكفالبركة

06.صانثر"لوحةعكر،بنم.انظر

بها.حلمابالمزبمجلأنمنالاسلترهبثالاالاندل!لبهةمبنالطولمييحىبنمحمدالتثجعل(1)و

فهموالرالامرامالىالرضادنهجنجااللهرعاكللجهادمم

اخزماليلفييمكننىكانلرعتدمأزاتمااندل!بعدمن

اللطانعقدهااييالهدنةخبربلنهكدماابطولمجىبنعمدالثهخأن(06)صانثرلوحةفيجاء()14

كانمانهدتلولا)يه،ئييلاالمايهوراللطانالا!لتىننهعل)آلالاعداءمعالرتناليعصدالرطا!

لقزله(.بفاسالذمةاهلجر!ةمنلهيخهولده

4435!ركةحجى،م.كدتربتهانفلى)؟ا( : 2 cكالهامى.،لممادر

125.عروللة،ادمنط)16(
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موةعيمويفدوأد!معنيفتنوهمأنويريدونالبلدان،كلفييفرمونهموجعلوا،بالأثمان

...")17(.لقيم

قائلا:أصيلاممأسأةويأيهر

غدوةضرالأعداءمنفعلوماجميعاعرفغأصيلافقصة

غربةأرضنيصارمدسكنكذىرسومهاتبكىالاسلامعلىوأضحت

سورتهمرددسنايكنلمكانأهلهافقدعلىتبكىمساجدها

)15(مصوتآذان!ايكنلمكمأنآذانهاعنعطلتمدصوامعها

بم:المحدمةللأخطاروتنب!همأطجهادمواطنيةدعوتهفي(المجطي)"االلهعبدابوفعلوكذللث

الدينأمورتنبنىعليهالمععنابهرالجهاد)ن

القلبفيعظيمةبلذةريبدوناضف!اتباعكانت

والمعالالعزذالهدىدينالزوالالىمالوعدما

ذره)25(.بانقضاءفشيثاضيئاعقدهمنقاكلأن0اأنتز

المليحةنجزيرةالبزلفالعلىاحرزوهالذىالانتصارلألرالداخلفيأصطاسيينامكانةازدادتوقد

لمليلة.الاسبانواحتلالكرناطة،نجدةعنالثيخمحمدتقاع!أنك!ر"هـ14)21(.سنةاطكو3-ابوأدى

منهمحاولةاجينالبرتفاصدحملاتهيوالىجعلهمماالوطأسيينضدجديدصالاسيأءأثار7914سنة

تحالفلحلقالأتراكوإلىاح!وداناالىاسزاناالحسنمبعوثهأرسل؟ا!امة،أاررىمكانتهلاسترجاع

معالمحاولةيكررأنبوسعهكانوقدأ!جاح،ألهايكتبلممحاولاتهأص!تالايب!بين)22(.ضداسلامى

الدعوةلانبشاريرجعفيماوخاصةالداخليةبالاحداث)ضتغالهأسلاانحربوااذرتسفيالمسلم!تملوك

علىخطوزكامدىالوطاسيونأدركإذالمغرلمطوالجنوباسوسابلادتعمأخدتأذتىاصسعديةا

2(.لوئتههإر

الأعمالفعاليةبمدىمرتبطاكانآنذاكاساحةاعلىمغردموولأىوزنأننلاحظوهكذا

القصر.داخلوليسالمعركةأرضعلىيخددكانمص!هفإنأضالىوباالمحتل!-ضدبهايقومأختى

()17

8()1

(9)1

)02(

1()2

)22(

)23(

.612صالابق،المصدر

.146صالابق،الممدر

بالهام!.والمصادر،467هـ2:66اطركة،حجي،م.عندتربتهانظر

الاممان.تغيرببالجهادقالتغرمنومعماباب،النهاحضه

15-17صرالمانل،عرومةالكراص،محمدانظر

لةوالثاكاثافيالعددانيناس،الادابكلةعلةالميحة،بواتعةتتعلقجدلمةبرتنايةوثيةبوضرب،أحمد

.376-387صرهـ5،91-"791

و5الابق،الممدركيم،الكيمعبد

.31صرالابق،المصدر
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متردية،واقتصاديةاجماعهأوضاععنالمفربمدتالتيالاندلسيةالجاليةحديثكثمرأتردد

جازلماهانوقدرهتحالىاللهمضاءمنوكان«)...:الصددهذأنييا!كرالصر6نبذصاحبفهذا

،وطاعونوجوعمفر!وغلاء،عطيمةشدةالناسأصابفاسمدينةالىوسارعلىبنمحمدألاصص

إلىجازواالذينمنالناسبمضورجعالاهرضدةمنالناسمنكثمرفي-حتىبفاسالامرواضتد

الإماتعلىعزمواذلكعندالجواز،عنالنأسفقمر،الشدةبتلكفاخبرواالأندلى

والدجن....")،2(.

يخحمصننأيهرالمورخين،منعددايضاذلكلاحظبلالاندلية،الجالةعلىالأمريقتصرولم

2(ذلك)وبعد"...وؤمع:الصددبهذاسجلالذىالحنفيخليلبناعاسطعبدالخصوصعلى

فيالفرنجوأخدتعباىوهلالتبلادوخرابعظيموفادوأهوالوفتنوحروبخطوبواعمالهابفاس

والرورالفتنرلازالتذلك...وغصوأصيلا،طنجةمها،العدوةبرمنمدنمنعدوالقراتتلك

الصددهدافيالجنادسجلكاهذا...")،2(،يومنأالىبلسنينمدةالبلادبذلكمستصجبةقائمة

مديمفيبمثلهيعهدلمبحيثعظيموغلاءضديد،وبأءسفابلادقهـوقع729امعفي«)...:أيضا

.")27(..ين.اكمن

خط!يوبثةالمغربعرف؟واسبابهاحقيقتاهىفماالمورخون،سجلها؟الوضيةهىتلك

02)(14429146(-1441)سنوات.خلال - (1468.)c81حوالىالأولالوباءاستمروتد

كانفقدالثافيأمأضحية،005ألى004منوحدهافاسمدينةمنيتزعأنواسظاعسهرا،

منضحية000.001وحوالىالمدنهنضحية000.004حوالىانتزعإذللغايةمروعا

البوادى)02(.

المغربإلىلجأواالذينال!ودحمل)ذأخركأطاوبئةغرنأطةسقوطبعدالمغربيعرفوسوف

(.خصبة)35امراضا

مكانلهموعينسكانها،بينالحدوتدانثارمنخوفافأسمدينةدخولمنهؤلاءمنعومد

(،ا؟(.نسمةا0000.)حوالىجداكبصاكانعددهمأنفاس،خاصة.مدينةابوابمنبالقرب

.44هـ3ص)24(

وظو!ل.هالرنايهو!تة!صد()25

.52..او،94c؟4،عى،وايراجمالعمرحوادثلى3ابالزهر:محابهانظر

.55عىالابق،الممدر()26

27؟.صالار،والملمالزخارابحر(27)

)28(.duMaroc, pp, 368-,037 R++8!ولولاourث!"+ي!.+.H .P .J Renaud, Rechsrchss

BrunschviG.ما8ملاه!ما!+!ي1sousهالم!!ء+2:.257:2257.

)92(da, vol XIV!وله!يول،هل.B Rosenberger at .H Triki, Famines at Epidemies au Maroc, in

113.Fasciculeunique, ,7391 P-

ا"أ0.4..113)03(

I..D..392(ر1) Abbou, Muaulmam andalous0، Judo- sapagnols, P
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بمدينةألانتارفياستمرتالأوبئةفإنفاس،بمدينةالسلطاتاتخذتهاالتىالاحتياطاتهذهوزعم

أسبانياالىالرجوعال!ودقررلذلك32(نسمة)500.02منأكنرضحاياهامنكان)ذفاس،

المسبحية".الديانةاعتناق>>و

المهاجرينالىالكبرجزئهافيترجعبالمغربالفترةهذهفطانثرتالتىالأوئةفإنعامةوبصفة

لم)ذالمغر!طالجيقعلىحتىالأوبئةهدهأثرتوقد9؟ر(،يهودأومسلمينكانواسواءالاندلسون،

وذلكراشد،ابنعمرخصمهلمراجهةضرورىهومايجمعأن1511-سنةالبرتغالمحمديستطع

هـ179صنةبسوسظهرالذالوباءأنولاضكالجيق).؟(.بعناصرتفتككانتالنىالأوبئةبسبب

)،؟(.مروعةبمجأعةمصحوباكانانهعرالابتىللوباءامتدأدهو1511-1512/

بأزمورألمحيطةالسهولعرفت1517-1516سنةخلالأنهالبرتغاليةالمصادرأضارت!

و(،باسبانيا)5الاندل!منطقةمنالمنطقةحاجيأتجلبمعهتتطلبمماالحبوبفيخطيرانقصا

خطرجفافالمغربأصاب0152سنةونير،.ا؟ا)87صنةبأكاديرالمجاعةنفىا!ضاوجلت

سنةالأمرنفسوتكررالأسعار،بارتفاعمصحوبةكبجن،مجاعةمعهسببمماالأمطار،انحسارنتيجة

نقصاالأزماتهذهأحدثتوقدبه)هـفى(.يقتاترنعمابأستمراريبحثونالمغاربةظل)ذا،522

Bernardoالمعاصرالبرتفالىالمؤرخلاحظفقدبالمغربخطرادكلوغرايخا Rodriguesخرأبا1521سنة

أخدهمفارس000.04بينمنأنهجل؟بأصيلا،إقامتهمقرمنانطلاقاالمنرب،ثهالمهولا

مملكنه)"ر(.مجموعةفيفأرس0003إلامنهمببقلمأصبلالمحاصرةالوطاسىالام!رمعه

وجودبفعلالأزماتهدهمواجهةعنالعجزكلعاجزةكانتالسلطةأنصوءاالأهرزادومد

ولكنكبش،مملكةفاسلملك)ن":مأئلاالوزانالحسنيسهذاوإلى،ضعيفومالادارىجهاز

المبلغ،هذاضحتىيدهالىولايصلمئقال،ألفثلاثمأئةيبغلابكادصنر،دخلسوىلهي!

ذكرناها...0")5،(.التىالأوجهإفيينفجنالباقيلأن

اهج392.0،4)32(

)33(374.-373.H .P .J Renaud, op. cit. pp

)34(1.do 5914 8 ,1521 pp. 78 - 97 noteم!3عهauههل!مم+اao de Gois : Laeه،؟؟

(3)3,s,t XXIX!م!!3ا.Justinard"Notes sur 'I histoire du sous, au XVI sibcle, in Arch

182.05"3391

)36(171.B.Rosenberger et .H Triki, op. cit. P

)37(187.:2.S .I .H .M Portugal

منمة:

اللطاتاشطاتلكن،والمجاعةبالقحطممحرباوكان،1518ضةالوباءنف!الا!بةالجزقئضهعرفت

لديها.كانتايىوالممنويةالمادكةالوصائلبفعلالازماتهنهعلالمراتمنكثيرفيتنغلبأنفاك

)38(++!5.- Temuds, Vol. XIV,,7391!يPBernardo Rodrigues, Anais de ARZILA,1:,037 in

012.
)93(128.4.، Pاأه

.1:223،!شا،عف-()04
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؟،البتا4أةالمثه

المفريةالعدوةعلماءعلىأمرهمفعرضوابالاندلى،القاءأوالهجرةمالةفيالاندليونتر

لأحمدمنه6شتانفتأوى،ثلاثخلالمنالهجرةقاوىلمألةوصنعرضالأمر،مىالبثمصد

معين.اتجاهفييسروكلاهماالوهرافي)2،(،المنراوىجمحةأسنبنلأحمدمخالأخرةالونصري!ي)اهـ(،

:الحربدارمنالهجرةوجوب:اسنثري!ىا

؟)رهـ(الأولىالموى

ذلكبهلهمترقلماليىظروفلكنالمفربالىهأجروأأندلسيينضأنفيالفتوىهذهكتب

ضيقة،عيمالحالوجدواأنهموزعمواوسخطواالاصلامبدارحلولهمبعدالهجرةعلىندموا)):أنهم

علىالمعاشأنوأعطلبفيالسببالىبالنبةالمنرب..دارهيالتيالاسلامبداريجدوالموأنهم

هذامنأبعدوذهب!اإلىلاثقا...")،4(،أمناالأتطارفيالصرفالىولامرتفقا،ولاي!راولارفقاالجملة

ناءسأنمنهفنطلباله،نسصالواحيهنهالىمثالةصاحبجاء"ان:أنهبعضهمصرحعندما

أرضالىالكفرأرضمنالهجرة"أنهذأفيواضحاالرلريىجوابكانوقد...")وهـ(.هنأكالى

الطايخة-اصتولىالذينهؤلاءعلىالواجبةالهجرةهذهيسقطولا...القيامةيومالىفريضةألاصلام

كلهذلكفإن،والمالالوطنوحالوجهبكلنهاالعجزتصورإلاوبلادهممحاقلهمعلى-اللهلعنه

الثرع.نظرفيملغى

سبيلأيهتدونولاجلةلايتطيعونوالولدانوالشاءالرجالمنالمستضعفينإلا:تحالىمال

حيلةوبأىكانوجهبأىالمستطيعوأمأغفورأ...عفوااللهوكانعهميعفوأناللهعىفأولائك

عندماحقهمفيصارمأحكماأصدروقدهـ(.)6..0"أقامإنلنفسهوظالممعذورغيرفهرتمكنت

)41(

()42

)43(

)44(

)45(

)46(

14هـ

(!-)أ:1ا!ار،تحقيقمقدمةحجي،م.عدترجتهانظر

.1514-1524هد029-039ضتيبينماتوقومدAlmagroمنواصله،وهرانمفتىهو

انظر:

auxط!ول5" musulmans 'd andelousie, in journal asla+!4خمه.J Cantineau, Iettre du mofti

7-5.Jenviar-Mars .2791 PP

والزواجر.الضوباتسعليهكلتوماياجر،ولمالاروطنهعلىكلبمناحكاميان!اياجر،اسنى

سدس!ةمؤن!حينل!باوتد؟9(،ال8والورتة)من8؟17رممالاصكوركالنحطوطة

الرارثةتجلكوتارضها912-4257941.147-االحدد-الحامىالمحلد-بمدر!دا!حةالدرا!ات

.133-2:911الميارق

./0981484صةغرناطةضرطقبلالقرىكب

الممص.مصالموجوثةالمونصنصرعلالاحالةقضعتد:*حظة

./2911الميار،

.012صالابق،المصدر

.121-122صالابق،المصدر
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دارالىالرجوعوتمنى،الاسلامدأروبالكلامقبيحمنالمهاجرينهؤلاءعنذكرت"!ما:صرج

الدنيأخزىلهميوجب،اللثاممنالالاتصدراقيالمنكرةالفواحث!منذلكوعروالأصنامالرك

هؤلاءعليقبضأنلليرىويوالأرضفياللهمكنهمنعلىوالواجب.المنازلأسوأوينزلهموالآخرة

هؤلاءفتنةلأن،اللهحدوديت!عدوالاحتىوجناضرباالمبرجوالتكيلالث!ديدةالعقوبةويرهقهموأن

هـ(.والأمرل...")7الاذفىونهبوالخوفالجوعفتنةمنضرر!أشد

-الهجرةتاكيد:اثايخةالفؤى

باسبانياالبقاءيريدالأندل!،ملمىأحدشأنفيا،394هـ/109الفتوىهذهكتب

حكاممععنهم"يتكلم:فهوالاسباية،اللطاتلدىشاكلهمحلعلىمواطنيهلماعدة

عظيمةورطاتمنمنهممحي!!ويخمىعنمويخاصمالدهرنوائبمنمعهملهميعرضفيماالضارى

أنهوعيثهاجر،إنالفنذلكفيمثلهيجدونماملبلأكزهمعنمذلكتعاطىعنيعجزبحيث

"لأن:برفضأيضاهناالولري!ىجوأبكانوقد...")هـهـ(،فقدوهانكبيرأضررفقدهفيبلحقهم

الأدناسمنتنتجهلمأنهار،منساعةولاتباحلاتجوزوالصغارالذمةأهلغبرمنالكفار،مساكنة

الأعمار...")"4(.طولوالدنيويةالدينبةوالمفاسدوالأوصار،

صلاتهم"نقعى:إلىيصلهناكبهاالقياموصعوبةألاسلامقواعدمختلفسيتعرضوبمدما

وتعظيمهالاجلالها،وإهمالهم،الحقوشهادةاللهكلمةبأعلاءوإخلالهموجهادهموزكاتهموصيامهم

هذهتحريمفيمتورعثكأومثرعيتومففكيفالفجار،وتلاعبالكفار،.إزرأءعنوتزجهها

)47(

(8)4

)94(

132.صالابق،المصدر

مصرقالرأىلابداءتصدىالذىاليئفهذا"...:قائلاالقوىهنهمؤنىحينانتقد:ملاظة

منأحوالعنابحثعاء،التوىهذهكنتجلىعدمانغه،كلفلمالاندلىفيالمتخلغينالملمبن

لاالهجؤوبينليموتحولالاندلى،قالقاءالىتفطرهمالتيالاجابوبعرفاخبارهمو!قصى!همقى

اييالطوطةالحيأةومحاهدالاوطانؤمغاعيمعرضحغاءلرضىءصوتجلأولاانهمكايهرولمالمضب،

نطاولة...،.قروناوالاجدادالاباءيخهاتقلب

.13ء133صالابق،مقالهانظر

الرحلةعنالحاجز!نوأنالامو!اءمن!راباسصعفاءانذا-لهومد:ا-؟14(44)عىآخرمكانقوتول

ذلكؤوقعالذىالملمرغبةعلكرقفيخةرحلةذاك)ذتكنلمالهجؤوأنالحظمى،الغاليةهموالهجؤ

*دىأنعلاللعان!لابدكان)دوالمكاؤوافاطربالصعوباتحافلاالسركلعيراأمراكانتبل،المأزق

لقد:ئلا146li()كلامهمؤنىحينوخمالاتقال...،قاللطاتله.تأذنحتىذبأالمالمنمدرا

عليهاحكمفقدالاندلى،فيابامبالاصلايةالجماعاتمصيرعلىالاثرأصاءواثالهاالوئركيلفتوىكان

أهونضىءفأىبكفرهاحكمواقدالاسلامفقهاءداموماتعانيه،كاتالذىالجحيمفيمقيمةوهيبالكفر

تمافي...،كانتالذىالارضعذابهنعيها

.2:137ا!ار،

813الابق،المصدر
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و(..00")5الجليلةالريفةالاسلاميةالقواعدجمعنحالفةإستصحابهامعألاماهه

:الوه!إلط)1،(المغراوىجمعةأربنأحمدفتوى

الميحية-اعتناقعلىأجبرواالذينغرناطةمسلميالىوهرانمفتيمنالفتوىهذهوجهت

إخواننا"000:بدينهمالثتعلىالأندلعيينصهاتشجعمقدمةمنتتكونأنهاالبدايةفينلاحظ

الفوسوصبروا،ذاتهفيلقوايخما،ثوابهماللهأجزلمنالجمر،علىكالقابض،دينهمعلالقابضين

الىالنفوسبلغةلسائماسب،تحملفي،البشالحارسلفثسيلوارثو...مربشاتهفيوالأولاد

)05(

()1؟

.913الابق،المصدر

كابهتم)ذالهبرا،اعطملىابظره"عسنكتابهرالبنيثيالمامرنبناحمدغجهعلىطر:هلاضة

:فصولألىلحةال

الهجؤ؟وجربكحققنى:الاولالغصل

للحشاع؟عرضةترسدهمولروحد.،الهجؤعليهتجبفهلعالهحملعلالمهاجرقدرلماذا:ائافيالفصل

واجة2تجقىأوحئذالهجؤتتقطصلالحرامبالمالالاهجزله!بلاكايجدلم)ذا:الثالثالفصل

فقطأبهيمأورثةحئذالهجؤتركفهلالوجوبلواعىتوفرت)ذا:الرابعالفصل

:الفتوىهذهمننخثلاثحالياروجد

Borgiano)الفايكانبمكتبةمموجدالىالص-ا arabo)سرهاومد4.الررقةال2الورمةمن171رقم

معHerveyالانجليزىالاحثلرهاوأعأد.342-344صالأندلى،ن!!ةكا،فيعاناللهعدمححد

.691(4ضةبممرلد)لربفرطه،الاملا!ةللدراسا!الا،لالمرممر،أعمالضمن،انجليزيةتربة

13رمملتاريخالملبهةاح!ديميةبمكتهاحدماترجد:الحسلذصبالالخاسبادرتربةالاخ!شانوائختان

P.الاسبافيالاحثثرومد Longasمحابهفيفاجز،اLa vide Religiose de los moriscos

703-503',.P)الايهر.الابقالانجليزبدالاحثكاملةكرهاوأعاد

-Aixبمد!ةMAjanesبمكبةخرجداثايخةابخةأما en- Provenceالورمةالى013الورتةمن1223رقم

الأيهر.الالفمغاله!antineauالمؤرخلرهاوقد138

نصارخحينق4015(دبخبرهـ)بدابة019ضةربسيداكةوبمدريدوالالحامىالحدالضانوأرخ

Mbjanesمجلازالما)ذوا،63سنةترجممد!دفصانو!مررهوا(.هـ)دجنبر909برجب

العرنشالثاليالضفكا!ةالللموكيينبالنبمابالغةالمجةتكتيظلتالفتوىانعليدلممافاك،

سثر.الادس

.115-117()صابماليا!دوكون"نحةكابه!ثيدبرمحصدالمنر!الاحث-أضرا-ونرها

:القوىهذ.تهمنقطثلاثالالانتباهصاغيلىألارت:ملاحظة

ئغراتعربانتلاحظفإنهاوالفرنةالانجيز!ةالىوترجمت،مراتاربعوحللتحققتالقرىانرفم-ا

بدنهم.الموربيينتمكمدىلتبينالاسلاميعمقهاقتوضعلمائيالتحابيرهىفكثير:الاعمالهذ.ق

بينالاختلافاتبحضهناك-اعقادهاحب-لانه،للقوىائلاثالخبينبدمةبعد!ارنلم-2

الالحايادو.ونختيالعربيةالشخة

Cantineauمنكلبهاقامايىوالانجليزكةالفرنهالتربةقهفواتهتاك-3 at Harveyراجع-وهذا

ضالها:انظر-للمتربينبألشبةصبافهصهيجحلانحتصرالقوىنصان-رأيهاحب

05-94.morisquesat lour temps, pp!م+religion des morisques entre deux Fatwas» in،!
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)4؟(.بذلكلهمصيسحالاصلاملأنايقية)3؟(التزامالىويدعوهم..."):،(،التراتن

فياأكرهوآوإن"...:لعبادتهمممارستمأثناءلهيتعرضواأنيمكنلما"حلولا"موأعطاه

وأضرواالمثروعة،صلاتكموانووا؟بأليةقأحرمواصلاتهمحضورأوللأصنامالسجوالىصلاةومت

و)ناستحماله،بنيةلافاشربوهخمرشربعلىأجبرؤتمو)ن...اللهومقصونكصنم،من)يىيث!رونلما

ان...وكذامحرمعلىاكرهوآ)نوكذاتحركله،ومعتقد!نبقلوبكي)يا.ناكرفىفكلؤخنزرواعلكمكلفوا

...")وو(.بقلوبكممنكرفىفافعلواحريمأورباعلىاكرهو2

اللهتبلواحتىللاسلامالكره!دكلأناللهأصأل"...ؤنا:"الحيهالىذلكبحدوينتقل

قوىأننرىهكذا...،)ء؟(.الكرامالأتراكبصدمةبل،وجلةولامحنةك!مناللهبحولظاهرا

علىبديخهمو!سكالبقاءألىتدعرهمذلكمنالحك!علىبلا!رة،فكؤلاتطرحا!رلوي

أنه2بدمنوهنأكباطنا.الاصلاميبألدينوانتسكظاهراالمسيحيةإعتاتسأندالمركية""الط!بقة

لفتوىتتمةالاليستالاخكلهذاففتوىالمنراوى،وقوىالوثريىفتوىبينتعارضأىفاكلي!

لتعطيأتتالمفرلوندوقوىاسبايافيببقواأنللمستضعفينتيحالونريعىقوىأنذلك،الأول

(.57)الجدعلةالأوضاعمعالتلاؤمكيفيةأندالبقاء،لهذاحلولا

العكسربمابلهـمشضعف!كهليسواالأندلىقظلوافالذينالرأندههذامعتمامأنتفقلا)ننا

الصجيحاهو

زعامةتحتا""الجماعات،8!+!أداخلمنظميناقوياءالأندلسفيظلواالمورسكيينإن

متحاطفةأوروبيةوثولوتركياافر!ياثهالمععديدة6لصالاتقخلواويأطرونهع!كانواالذينفقهائهم

محااموثاثقعلىظرةفلقيأنويكفيبالأندلى،مجدهماصترجاععلىبالفعلعازمينوكانوامحهم

ذلك.)5؟(منلنتبيننفسهاايمتيى

.343عر،الاندلسن!!ة،عناناللهعدمحمد()52

انظر:بايقية،الموبهيينايزامعن()53

.101-87.pp!سمعمه،ولء8.ء,Cerdaillec،.

بالكفرضرحمنولنر،لابمانمطم!نرمدمانبمنالاايمانهبحدمنباللهنف،من:الكيكلةللآ!ةطبقا()54

،.عظيمعذا-ولهماللهمنكضبفحيمصدرا

.601الآكة،الخلسو:

343.الابق،المصدركان،اللهعبدم.انظر؟()5

344.الايى،المصمر،عناناللهعبدم.انظر()56

religion،1ص*م!،.-ول)57( des morisques e ، e deux Fawas, inما,bbaghحهLeila

،م!ه.ء.53

اثاق.فيبعهدفيالموكنحرلسبقماانظر(58)
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لذلكنصيجةالمنربعلىتوافد)ذ،غرناطةسقوطسنذالسائدةهيالهجرةفكرةأصبحت

نحتلفة.فصاتمنأندلشون

:المنربالىالمرناطيك!jانتا

وبننقلقمصدرالكونأنمخافةباسبانياالفزلاطيالأم!رلوجوالكاثولكيانالملكانقىلحلم

!رفأنلهظهراللهدمرهالطاكيةان"ئم:الصددهذافيالعمر6نجذصاحبوكأيهرلهم!باله

أعمالصمنبلدهعذؤرصبنمالىتأقيأنللمركبوبعثبالجوازفأمره،العدوةالىعلىبنبصمدالأمر

.j()65فرخصفاسالصالقدومفيالوطاسيالشيخمحمداللطاناصتأذنفقدوفعلاالم!بة...")"؟(.

التيالسفنعددكانفقدالجواز...")61،،أرادممنكصوخلقمعه"اجتمع:أفهالمصادروتأيهر

السلطانأملتالتي9Caracaكراكاسالملكينصفينةبينصامنعضرةالمهاجريناشارةرهنونصعت

ا013.السفنهذ.نقلتهماوبلغوالحكماعاوالعلماءوالأطباءوالقضاةوالفقهاءوموارروحاضيته

نسنىوفيشخصا،919.2عذرةمرصيمناللهعبدأفىرافقالذىالكلىالعددبلغبيما2،(.)شخصا

6(.ضخصا)و1166نحوالمنكبمرسىمنأبحرالوقت

أصابعمانصالهوبسذرسنايستجصمالوطاصىالأمرالىبرسالةالغزلاطيالأمعربعثومد

النفىعندفاعالصفةجتفهيوتفريطااهممناليهنسبممامتبرئاعلوعلىالاندلىفيالاسلام

السقو!مسووليةمنالأكبرالقسطكحملأنهفيههـونكانواالذ-شالمغاربةامام

الروض:وحماهاالعميلى)"6(،ال!سناللهعبدبنمحمدوكالبهوزورهالرصالةهذهكبوقد

فاس)،،(.سلطانالامامالمولىالىالتوصلني،الانفاسالعاطر

مطلعها:بقصيدةالرصالةبيدأ

الذممن*جمىمثلهلمارعاوالعجمالعربملوكالملوكمولى

منتقمجورعليهالزمانجارلمنأنتالجارونمماصتجرنابك

الرغمعلىيأقيماالحطبإافظعمستلبابالرغمملكهغداحتى

نحبنم)ء6(منهلحكممروهللهمرلاحتماللهمنجكم

4؟مرالممر،نجلة)"؟(

27؟:4ال!دح،انظر.00،بذلك!حففلممرك!لاجةالجوازسبقبل،كان:انهالمقرى10كر()06

43.صا!ر،نجن!ة()61

رحمل.جحمالةهنمخرامحهاجتمعانه47صآخرمكان!وكر

)62(81:4,LaFuente y Al cantera, historia de Granada

Marحنكاس،ارضيف،الملكينالىثافرادىفرنانموصالة(63) y tierra1313.!مم!ملف

8.؟-3؟؟.:4نفح،المقرنص،10عندترتجهانمد()64

201-72!ولض،أزهار9154-4:952فى،المقرى،10عد،كاملةانظر()65 : I.

4:952الابق،المصدر()66
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:والاعذارالتوسلفيوها

كالرحمالأرضملوكبينفالملكاضتبكتلناكانتمدأواصروصل

تلمرلاواعذرتنصرفولاواعطفباسطهالمرجوالخلقلناوابط

الوخمذىأقوالك!تولونذنبولمالوضاةبأموالتأخذنالا

)67(نقممنحلماأنف!ناأرادتولاللقضاءدفاعاأطقافما

الأندلى:فيمرشبنيبجهادويأيهر

بالغنم)06(الرحانيفتكماكمثلنبكوامدال!ليتبطائفةهم

وقضتهوجل،ومواثهخجل،وجههمنبفولالذىوما"...:قائلاالرصالةالىذلكبعدينتقلثم

اليهواحترلمكزعليهواجتراررلرهأمولمالكمأقولافيبيدتجلوالاعتذارالتنصلعنالمقضية

أفيعلىمشففر...ستعتبسقيلمسيللكنفأنتصر،ولاقوىفأكذر،لابرىاللهم:اكبر

عجرىوبجرى،أضكواللهالىالذنوبجبلفأنادنوسنأجحدولاالعيوبفأنامعدنعوفىلاأنكر

..)65(.وغلطاسنوتحطاسن

المنفتحالجنابطافيبابكمغصالىنفزع"..ولم:اللطانالىلجوءذلكبحد!أيهرثم

أمه،واالىالأئوابمنالملكألبىماخلحناحيننعمائكملباسغرنلسىولمالأبوابسدتحين

:المغرب6لرلكنهللامامةبهاذترقمندعواتتلقىأنهالىوشصاللهفان..،)07(.لجأالطفليلجأ

الجناتطتلكالىالانحيازتعتدعيلدكا،المقاصدكرممةكبالينا،الرقمنأيضاووصلت"..

نرتضولمتجلنامنأبائنادار.كانتالتيدارناالانخترفلمالرغباتمنعليهلايز!دماوتتضمن

كلالة،عنلامتوارثأضاءمحل)دلالانبذا،رش!نبلهوبرش!حبلنا،وصلبحبلهلمنالاالانضواء

فطاسلافنا،منسلفعمنروبنامدإذ،وجلالةأصالةرأقدارهملانظارهمأجدادلوصاةوامتثالا

بديلا...،)71(.المرشيةبالحضرةداهمدمهم)ذابيتغوالاأناخلافنا،منبحدهميخلفلمنالايصاء

لأندلىالطرازعلىقصورابهاوبنىالوطاصيينظلفيفاسبمدينةالغرناطيالأمراستقرومد

بابخارجالمصلىلإزاءدفنإثه!049سنةبفاستوزأنهيايهر!المقرى)72(.ودخلهارآها

أ؟7(.النزيحة

بينجرتالتيعقبةأسنمعركةفيثاكتهأثناءختلأنهالاسبانيةالروابةتايهرحينق

عدأبوا"...وخل:الصددهذافيمارموليقول)ذ6؟؟ا،هـ/43"سنةوالسعدونالوطاسنن

67X(053.صالابق،الممدر

532.صالابق،المصدر)68(

36؟:4بدح،()96

541ص4الابقالمصلأر)07(

542ص،الالىالمددر)71(

952عىالمصدر،نفى()72

ألصنحةالمدلصرنفى()73
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استمروقد..،)74(.مملكتهعندفاعابحياتهالتضحيةعنتخلىبحدماأبخبيعرشعنيدافعوهوالله

الفقراءأوقافمن!يماخذونكانوأأنهميأيهرالمقرىلكنهط2701لغايةبفاسصعروفامتملاعقبه

7(.الثخادي!ممه)رمنجملةويحدونوالمساكين

أنناخاصةالمتوندهذاالىأوصلهمالذىبألشبتتعلقأسئلةعدةهذاالمقرىمولوعلرح

الطرازعلىفخمةهصورابهايبنيأناستطاعضخمةأموالامعهحملالفرناطيالأمرأننحلم

أنهماعتبارعلىالسحدينطرفمنجوبهواأنهمأم؟أبهمثوزهفيالتصرفأساموافهلأالاندلي

ضياعفيالسببأنهمأصاسعلىالحامةطرفمنحوربواهلأمأللوطاسيينمؤيدينكانوا

من)،7(.وذكرالقادرىو!وصفاحمد:ولدينخلقالفرناطيالأم!رأنالمورخنذ!رذكوقد؟الاندلس

أحدي!قولمانقرضوا،والآنالمذبهور،يوسفأولادلهميقالبقاسموماأدكنأ"..وقد:جهته

نم...")77(.

:اباسعامةمنأنواجالقال

الكاثولكيينوالملكينالاندلسيمبينالصراعفتراتأثناءالمنربالىمتراصلةالهجرةظلت

الىبألهجرةالابانحمح9480سنةومادسالمريةصقوطفبعدالبأقية.الأندل!ثغورمحلفحول

وأأمنمتممجملللمهاجرينحمحكأ،كاملةسنةخلالومجايتهالعبوربحريةوالتزمواافريقا،ثهأل

يمها)هـ7(.

فيلهمحمحالكنالمفربطالىالهجرةالكاتوامميانالملكانضجعيمرناطةتسليممحاهدةوبعد

ذلك)"7(.فيرنجواما)ذاصن!تثلاثخلالالأندلسرالترابالىبالحودةالوهتنفس

الأندليينأوللمسيحيينسواء-بخ!بثمن-أمتتهمالمهاجرينمنكثرباعوقد

الامصاديةاالأزماتبفعلالمفربداخلالأوضاعلهمترقلمبعضهملكن.للهجرةاصتغدادا

لف!نجأندرالزائفةالوعودتحتللعيقاسبانياالىالرجوعالىمعهاضطروامماوالياصية،والاجماعة

أدىمما)51(،غرناطةنتاسقوطاللتينالنتينخلالبطةالحجرةأصبحتوهكذاهـ(.الكاتوليكى)5

1:945(فحا،)74

و"2:اننح،4)75(

والمفحةالممدرنفر()6

1:146،الماليفثر)77(

()78175.8.. p84ه!au temps des!د!هولا+.م'I Espegneمهـ؟ا"Rachel

()97313.05,Ibid

اأه4،.ء13.3)08(

خلال(Nuremberg)منهـ+25،لMuzerاطباجمهااييالانطاعاتخلالمنهذاهلاحظةيمكن)81(

الملمين.و!يعيقواحد،مجىإلا!وجدلاTabernasقىلةفيأنهلاحظفقدلاسبايخا.كارته

المدجنين!كبونبوجودومالطةوالمرلةغرناطةفيلاحظ!

4.13.op.cit p،1!هـأم 1-494 .(994 'd apres Rachel)يءهما!yهه58طه*Viejo
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لفرناندرالحقيقيةالنوأياهولاءاكتشفماسرعانلكنالاندلسيين،منكبضنسبوجردالىمعه

المفرب.ألىجديطمهجراتذلكعنوترت9914،النةمنانمللاماالثورةفيدرعواالكاثوليم

:الجدولهذالجخصهبماالهجرةلهذهصورةدايرسمأن(48)صالعمرنجدةصاحبحاولومد

منهاالمهاجرألانداحسيةالمدينة

اندةما

المرية

الخفراءالحزيرة

،حصنرندة،بسطة

موجر

قرثوس،قرية

،!ألاح)م

مرتيلى

ترقة

صقيةجزيرة،دانية

اعفخار4،امريةLojaنوضة

مرضانة،،غرناطةمنبعفر

ALالثرأتأهلى pujarra

بربرة

برجة

براء

راشتدأ

Barbara

!عأمة

لا!ا!

"+بنمة"

الذىالوقت

الهجرةاصتنرتته

بادسأيامثلاثة

اليهالمهاجرالمكان

تلصانايومنصف

يومنصف

أيامأربعة

وأحوازهاتطوان

المهدية

الريفبلاد

.لقروانا،الجزائر،تونى

بزاويةغمارةقيمة

الغزالأحمدصيدى

انتقاطثموتطوانطنجةبينما

سميدفيمببلهالىمنهمالبعفن

غمارةلبائلمن
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بلينص

ضيطة،صبريق

Velz- malaga

7ءم!أ

غرناطهأهلىصنمابمى

!ا!حط"

واحديوم

يوماعثصخمة

واحديوم

نهاقربوماأصيلا

)هي،ن!الةبزضيد،،وهران،ببا!ة

صفاقى(،قرببتونسزوعلبم

(،وهرانمرب)بالجزائروهمانؤلة

قابى،توزرا(،مرب)بترنبننفغمة

صوصةصفامس،

نفاأنصبمور،أ،سفيأ

جديرأ

بمذبلة:الأندليبمالجاليبم

ببنها:منأسبابماا!دةبمليلةالاسباناهتمامتنصايد

.82(وتلسان)فاسالىطريقهمفيوهمالاندلسيبنالمهاجرينص!كبرا!ددالمنطقة-)ستيعاب

وهيالم!بةصاحلوخاصةالأندليةالواحلتقابلالمنطقةكونفيويتلخمر6ججى،اتصعاما-

)؟هـ(.الإسبانيةالواحا!ضدالبحريةالحهاديةالعملياتمن"سديدمنطلقكانتالموقعبهذا

أراضىجميعوعلىبلوملعيةغساسةعلىالسيطرة"تتأذمليلةعلىبالاستلاءإذ،توصيعاما-

كهـ.)،"(لغرناطةبالنبةحدثمثلماجديمةاسلاميةأراضىوفاى()4،(.و"ربحتازةالىواشحفملوية

Fernandoالكاتولبكيينالملكينصكصتلراستغلإذ،الخططهذانطاغعلىباالاسبانبدأوقد de

لهمكانالذينمنالاندلسيينبعضفاسال،غرناطةعن.سقوطأضاتاالمعنوىألانهياراتحا2!2ةم

2()8

)83(

.)84(

الادابكليةبمكتبةعفوظةموؤكرجاميةرسالةبمللة،الابا!الوجودوثكلقلحية،الفكيكيحن

.77..:1بالىبا!،

Nicolas Cabrillana ciezar, Rebelibn, guerra y espulsian de los moriscos de Almeria, in

7.07691,,Diciembre5145-13ا+لالء+.,de, tetuan4مايهاه8!ا!ههه"ممماه.cudeinos

Fenandoاترسا de Zafraمجموعةنهكناسارضب4914ابريل25بتارمجؤr y tierra؟!Negociada

13.؟ارمم

)85(!155،Barrantes Maldonado, Ilustreclones do 15 case do

1:38الابق،المصدرالفكيكلى،حنع!!
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وطلباللهعبدأرالسلطانقرادأحدالزياتوابراهيمالبشراتماضىمثلالنصريةالدولةفينفوذ

لتسهيلوذلك،الكاثوليكيينالملكينباسمالمنر!يبالساحلالمحتقرينالاندلسيينيراسلواأنمنم

أواللفيالمنربالىالاندلسييننقلعمياتأن!المنر!)،هـ(.الثمالىالاحلبمدنألاسبانتدخا

ضباطكبارترأسهارحلة13نظت)ذالتوصعى،المثبروعفكرةذمتهفيكزت3914اكتوبر

لتنفيداستخدامهاالممكنالامكانياتعلىالمكانعينفيأثاءهأواطلعوا،الاسبانيةالبحربة

فقدالامكانيأتهذهاحدىبمليلة)هـهـ(،المستقرةMotrilمتريلاندلسجاعةوكانتهـ(.المثروع)7

يبيحالذنيالغرفاطبصالاتفاقشروطمنالاصتفاتةمحاولةالأندل!الالعودةفيترغبكافت

نأهىالجماعةوجهفيتقفالتيالعرقلةلكنهـ(.)9سنينثلاثظرففيالرجوعللاندلسيين

"بطاقةالاتفاقييهماعلىالحمولمنحرمهاقدالاتفاقعقدقبلتريلاصساحا!مغادرتها

فيشلربينةأوالمنكبأوعذرةمرصىغادرمنلكليقدمونهالاسبانكانمكتوبإذنوهوالتصرتم"

البديلهذايكونولكن،البديللبقديمالجهودتبذلأنمتريلبمأعةعلىفكان.3914اكتوبرأوائا

،العرضهذابالفعلالكاتولكيينالملكينسكرنل!راصتغلوقدلمليلة)59(.الاصباندخولتسهيلإلا

الحاآعلىمليلةتمردتريلجاعةمعدبروا"ونينهموهولاء،المنطقةإلىرجالهمنجماعةرأرسلى

لكنهم،والمدينةبالقصبةالوضععلىالجمربونسي!طرفقدوبالفعل19(.)4914فبرايربدايةفيأسطاسىا

الملكينسكرنلبنالىالمنقولةالرسائلتصورهكا،الهدفأنإلاتنافتين،فئتينإلىأنقسمواأنيلبثوام

يملكهاكانالتبنالأراضىلاصترجاعالاسبأنلدىالحظوةنيلالىالتسابق:واحدأكانامماتوليكيين،ا

التوفيقالامكانجهدحاولالذنيZafraلدىقرطبةالىالفريقينممثلافعلاووصلبمتريل،فريقكل

متريلبصاعةابعدتلقد؟ذلككلمنالمغاربةموقفكانمأذالكننحططه)ر،(.!ريربيما

لكنالوطأسى.الثخمحمدمنالنجدةالجددالقادةوطلب()هـ"(.المدينةشؤونتسيرعنالأندأصسية

)؟9(،تأخرتالوطاسىالسلطانومساعدةالأبوابطعلىكانوامالاسبانتمامأ،معاكسةكانت"ظروف

فياسبانياملكأرسل"وقد:الوزانالحسنيقولهذأوفيالمدينةمغادرةإلاالكانمنكانفما

86)

)87

)88

98)

)09

1)9

)29

9(ر

)49

)59

,05lillaء!ء044 PrehisprenniميRafael Fernando de Castro y pedrera

97.:االابقالمصدرالفكيكى،حر

وعلى،المديةبأحوازالاراضىتملكوكانت،غرناطةضوطمنضراتثلاثتجلالاندل!الحماعةهذهغادرت

للاشقرار.مكانااختارضهاالىبمليلةعايةمرتجةلنهاتخلقانواستطاتالروة،منكبرجاب

72.:1الأبق،المصدر،الفكيكي-انظر

313..op.cit. p"أم،،Rachel

97.:1الابق،المصدرالميهكى،حن

Negociedoمجموعة4914سةنه25وفبرالر12بهؤرخةالملكينالىZafraاترصا Mar y tierra

؟ارا.رفمحمكناسارضب

الممدرنمن

.8ا:1الابق،المصدراغكيكي،احن

ماعدتهم.ثونالمدتلاخلاليخططونكانواالابانأنمؤخراالجماعةلهلهتأكد

.2:284انر-شا،بخدى،005بالححلةبخودعددمارمولقدرإذجدا،ضيفةماعدةكانت
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منالنجدةفطلبوا،وصولهمبلبهاعلمواالسكانلكن،مليليةلحصارأسطولاالحديثةالأزمنةهذه

الأسطولبأهميةتامةمعرفةعلىكانواالذينميليلةأهلأما.خفيفةكثيةإل!مفأرسلفاس...ملك

بطوية.جبالإلىبأمتمنمفارينالمدينةفأخلوا،للهجومالتصدىعلىيقدرواألاخافوافإنهمالاسبافي

فيونكايةلأهلهاعقاباالمدينةوأحزقالمنازلجميعفيالاراأصرمذلكفاسملكرانبولما

كانتفقدبالجطقة،الأندل!جةالجاليةلهذهالاتازىالسلوكهذارايناهكذا.")60(.المسيحيين

البلدحسابعلىذلككانولوبالأندل!،ثروأتهاإلىالرجوعسبيلقضىءبأىللتضحيةصتعدو

أندلسيةجالياتفهناكضانالسلوكهذاأنغروالقوذ.والجاهالسلطةظروفلهموهيأآواهمالذى

بالاندل!.الضائعلمجدهاوالانتقامالمعتدبنلصذوالجهادالاسلامبأرضالمقام6لرتبالمنطقةأخرى

الأحداثتجاهالأندلسعةالجاية

المنربكانرئيسيينحدثينأمامنفسهأوجدتالمغربإلىالأندلسيةالجالةأتتعندما

وأذنتأوتهمأييالسلطةإلىفانضمواالسعدى،الوطاسىوالصر!الايبرىالغزو:آنذاكيعيشهما

الايب!بين:لمواجهةاستخدمواأنهم؟الحديين)70(.معهاوحالىلواالوطاسيين(،)سلطةبالاستقرارلهم

سنةأزمورعلىبالهجومالأندلىالعطارأحمدالقائدتادلةعلىعاملهالوطاسىال!لطانفقدإكلف

مفاوضاتلطبالدخولكلفهمراكشعلىالبرتغالمطمحمدضربهالذىالحصارف!ثلوبعد21؟ا)هـ9(.

)155(.أسفيبرتغايرمعبالتفاوضأيضاكلف؟أزمور)55(،مبطانمع

علالوطاسىالثخمحمدكلففقد،الشمالفيالاسبأقالغزوبمواجهةيتعلقفيماأما

استعدادابغساسةاستقرفقدوفعلاالاسبان.أيدىمنمليلةباشرجاعالاندلى)151(العطار

الأندل!)201(،قوادأحدالفزولهذاتصدىغسأسة،علىالاصبأناستيلاءوبعدعياللانفضاض

)69(

)79(

)89(

)89(

)99(

00()1

)151(

20()1

581

.266وعف!تا،1:

.:42023،ومارمول،!تا،1:8

24.portugeleat 'I Afrlque du Nord de 1521 5 ,1557 Pط+,Luizde Soussa

24.uedu Nord de1521 5,1557 Pا!Luiz de Sousse, les portugels et 'IAf

2..S .I .H .M Portugal, 2 : 335 note ,2 321 note

382.:3,S..I .H .M Portugal

والصروفالاحمر،ابناللطانموادأضهرمنابراهيمابؤوكانالعطار،ابراهيمبنعللوضةقائدابنهو

وشفاس.الاتقلدمبغاسة،ونزلاللطانبرفقةالبحراجتازولوضة.غرناطةعندفاعاالحرليةبأعماله

الاصةخبرالىالاختارهذاويعودالجهادكة،تلعيةاحوالتفقدلمهةعلاانجهالخمحمداختارهاك

بالاندل!.الحريةللادالوممارضها

.101-201الابق،المصدر،الفكيكيحنانظر،

ها.أورمعطهـاتعمةكلاضاداالبهرالالفالعطارعلىهوالقائدهذاكرنأنالفكيكيحنرجح

.157-158عرالابق،المصدرانظر
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غساسةلخريرالجهاديةللعملاتمنطلقالكونتزوطابناءبإعادةالاذنالوطاصىالسلطانمنفطلب

أندلىأصلمنوهوفاس،ملكموادأحد"فطلب:الوزانالحسنيأيهرالصددهذاوفيوغرها،

بناءوأعيد،بذلكالملكوأذنتزوطابناءبإعادةلهيؤذنأنالثجاعةمنكبرجانبوعلى

جلبهممنبرفقةبتزوطاللمجاهدينمتزعمامنصبهفيالعطارالقائداستقرفقدوفعلا")301(.المدينة

ومسلميغساصةنصارىبينايوم"وتقوم:ماثلاالوزانالحنسجلهماوهذا.الأندلسونمنمعه

ومنأولائك")401(.علىويوماهؤلاءعلى!هايوماالدائرةتكونمتوالية،وغأراتدائمةحربتزوطة

أعراص)وها(.أيؤوالتجارةالبحرىالجهادفيمهمادورالبتالتىالأندلسيةالأصر

الحهاد،علىوالاضرافالقبيلةقيأدةبينيجمعكانالذىأعراصعلىأفرادهابينهننأيهر

أعطاهالذممطالسعدىالثخمحمدإلىاتجهالاسبانمعتعاونهمواتضاحالوطاسيين،عجزفأمام

الوطاسىحونأمصالتجاءبعدخاصة،المحتلةالمديةحاصرفقدوفعلا)601(.مليلةبتحريرتعليمات

مخدومهيخبرأعراصعلكانومدذلك.وراءمنللابانالحقيقةالوايأوظهورإلا،فوادهصحبة

فيالانتباهلضوالذممي.اليهيحتاجمابكلكلدهبمررههووكان،المنطقةتشهدها.التيالطوراثبجميع

الىتوصلأنهإذن،المدينةحاآعلىمليلةجنودتمردعنالاسبانارودهالذىالخبرهوالقرةهذه

فيالطولاليدلهمكانتالمورسكيينأن!جحمنوفاام،(Gaspar)خيوطهانجموامرةاكانس

الموامرة)701(.هذه

266.:وعف!شا،1)301(

1:267الابق،الممدر()401

.ك؟127عددبالرباطخ.عنحطوط،مجموعضمنالأناب(،)كتابمليةنبوئية

)601(183:1,S..I .H .M Espagne

Gasparالعرركاجاراحمهكانمن1553لنةميلةجنودقائحةضنكانانهعلىاعقادا()701 3 roby.

191.صرالابق،المصدر،الفكيكيحنانظر
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وال!بغال.لاصبانمعالمباث!ةالمواجهة:15(يطواناهلأندلسةا!ية

،901()تطوانمدكةبناءبتجدررلهالاذنالوطاصيالثخمحمدهنالمنظريعلىالقاثدطلب

فحلالهوأذنلها)115(،داشامقرااتخاذهامنلهالمصاحبةالأندليةالجايةتتمكنحتىولك

80()1

(90)1

)115(

016

الجزءدطاوفى،انهارلالرو!عمدة،الرهوناحمدانظرت!إن،الاندليةالجايةحرلالا!نعاحمنللمزكد

318.رممنطوانالحامةالحزانةمخطرروعر،الحادىالفصلاثاق،

.86-124صاكلا،المجلدلطوان،!ارغد،"عمد

8004milio+هلاءه6!الله!،م!5!ه"

للنظرى.غرناكحاآهراسلاتعلتحوىوهر

Padreمه Ferrando7.!4م!حم...dlos541-!مه!،Padre Gabriel do Arandra

ح"reras.4هـهـ21

تلران.العامةيالحزانةروجدوالكا-0154.صنةالج!يحضدورأى،تطوانزاربالامروالمنى

5+ا45*، delولrnando de Reauera, "Sidi Abul Hassan Ali, Al Manziri, inم!Carranza

مه!!همهم!!ههـأ3.1+055

تئحلقوهيالمأخزةانرصألعمورفي،المض-ينرانظuا.اه+55Gozalbee53!دهرطلةكذلكوانظر

وضفاين.تطوانبناءرالاندلينبماهمةبالحصوعى

8391.ناكلomplutenseالمركزيةمدطدجامعةبمكةمحفوظةفثوؤفرجاميةرسالة

وشفثاين،تطوانفيالموريكىالحضور:بمنوانأخرىدراسةالمؤلفموبفى

Presencia de 155 moriscos'en tetuan y XAUEN

ضمنسرتومد8391cشترذبتونىانحةدالذىالموربيهةللدراصاتالحالميللموممرفدمهادراسةوهي

8491.سنةالمؤممرأعمال

374-381.:1,ReligionIdentitd at Sources Documentaires sur lee morisques Andelous

نتأنهاكايهر،الاكل!ان"لزتنحطوطهرالكرجاللامفبدتطران،مدتيناءتارغ!اختلافاتفاك

الايق،المصمردرعمدعنهـ)نقلا988ضةبتأناصاحبهلهايهرمعنحطوروو!هـ،888ضة

هذا!الى247(.:1،الظ)وعدفرناطةضوروبمدلماباءأنثثرالرزانالحنأنكر؟ه(.ص

شةنطوان،يولىاولصن،مرآهمحالي)صاحبالناعاللررتتيدعلاعمادادلومحمدبملالرأى

الحد!ةهذهللىمدمواالانددنمنباعةكدعلكانالاخرالاءهذاطن:نصهماثر)2؟هلهـ(،

عامفهخلتلغشبانذلكو،للا!ماللهأعادهاالجزقئعل-اللهدمرهم-الكفزاستولحين

.9(ء59صالابق،المصدرد،!،محمدأورررهـ(989

الالفةالاخزثراشه)انظرهاأورحججعذعلاعمادا،1483شةلمابناءأن.خ.تأBustoو!ي

ايوارغ.فيالاضطرا-هذاممهخلقمماهراحلعلبخبندالمدتتكونأنالمرجحنمنكلوعلىابثر(.

عحدأنجالكر"!دكرعوك4ثزتففى،تطوانالىالاندلننالمهاج!علد!اختلافأ!ضافاك

حنذسن01ورجلا46كانواأنهمابثرالالفتفحدهذالنا!الىوثثرالثانين،نحوالمهاج!فى

(.86صالايق،المصردلإ،محمد)اررلهدارا04نحركانوااكمتطوانكتبتديمغطوروصاحبثثر

نم6شخما08كانواالمهاجرلىعدك)ذبيحا،الر،كاتهدلينخلافأىناكي!أنهدلووكرى

ثثرعلمهومففدبمبهاكأعلاعماداوذلكدارله04يكنونكانراوانهمطفلا،02ونحونؤ15وجلا

يتن:ذالمهاجرلىعد،

أكئرنملعىوزاىصمالايرارالرجالعدةوكان

البناءأسوافهولاءاياءنقطاباءوعدة

كروفد.86_87(ص،دطواندا!نمعضةهالياءحرفوهدلوليأديصن،جحةوالز!الممحرففصدلول

مرثوشيت!موجز،وحصنوكطة،رنمة،أهلبهااضترأحوازهاتطوانأن8"()صا!رنلةصاحب

=.مريلوحهى
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الأرضهذهأنبدعوىالمجاورةالقبائللهتصدتفقدسهلا،يكنلمألاستقرأرأمرأنغر)11(،بذلك

وبنيحرهزبنىالقباثلهذهومنبممالحهميضربالمن!ةالاصتق!إروأنملكيغم،إطارفيتدخل

الوافدينضدالاسبانمعالتمارنمحاولةالىالم!إجهةحدالأمروتجاوزصالم)112(.وبيز،صالح

منوألىلعينفاسأهلمنبألىلعينفأمدهمفاسصلطانمنالمساعدةالمنظرىطلبومدا(،الجدد)وا

علىشثحاونلقائدأيضاالمنظرىاشتكى؟المجاوزه)114(.القباثلاعتداءاتمنلحمايتهمال!بفأهل

منالأذدلسىالقاثدوتمكن)مارتهالأمنسادوبوجودهم،فارسألىلعماثةبنحواليهفبعثا(،راشد)؟اابن

الناء)،11(.اتمام

الصد!:هذأفيالوزأنالحسنذكرفقد،الحركةح!بةلهتركممامقلةشبهإمارتهوكانت

والقصرسبتةعلىالحناقضيقمامحع!!البرتغالون،معتنقطعلاحروبذلكبحدله"وكانت

أنحاءيجوبفجعل،غرناطةأهلنخبةهنغرناطيونكلهم،فارسثلاثمائمةدائسامعهوكانرطجة،

التحصين.أعحالفيويستخدمهمكأصرىبهميحقطالمصيحيينمنالعديدويأخذالجيشبهذااللاد

لابسينمسيحيأسرالافثلاثةالمدينةهذهالى!هاذهبتالىالم!إتاحدىفيضاهدتولقد

...")117(.الأرضتحتصاديبداخلالاصفادفيمقيدينللاينامون،الصوفمنصترأتجميحا

منمعالأندلىهنبه!مأقىفارس004رأسعلىيخرجكانالمنظريأنمارمولذكركا

لأنهالاسبانيةال!إطىءيهاجمكانوأنهوطنجة،واقصرسبتةحدودلمهاجمةالمغارلةمن)يهمينضم

يرهمكاالأرماءمنآلاف3نحولديهاجتعحتى،الحركةالر!ةالصضالفنبحضيملككان

الحد!د")هـ11(.وبأيديهممطام!رفيليلاو!سجنونالاسواربناءنيألارطولالعملعلى

)111(

)842(

)113(

)114(

5()11

)11،(

)117(

8()11

مفاتيح.معهمحملواالاندلسصالمهاجكبعنىكونمنالاجانباباحثينيعضروايةدرانفقد:فطة

فإتاعمرنا!أماالفديم،فيكانلىمماضيءوهذا،...الصلدهذاردرثثر)ذ،لرجوعهمانتظار،منازلهم

صن)وهرالديروبالمهدىيصبارمدهـ.8عىالايق،المصدربلدنا،.أهلمناحدمننصعهولمنعرفهلا

ولكهايالفعلموجودةكانتالمفاتبحهذهأنبافاكديتطوانالعاهةللخزانةالايقا!افظاندلي(أعل

أن(تطوانالدفىاصولبكله)استاذالحمرافياللهعدلناكدكا0186،ضةتطوانحر-بعدضاصت

المفاكح.بذهغفظزالتماالحائلاتبعنى

7،2:،!!ط،ونك

79.:1الايق،المصمرد،!،عمدعننقلالاضان،لزتال!كصجمااللامعد

7".:االابنالمصدردر،ددعننقلاالفا!،الر!تقد

.79:االاتالمصردلر"محمدعننقلاالاطران،نزهة،الك!جاللامعد

صوأصايما،ثطثاونوسكي،!بممحةالهاصهةييهاولفة،القالرعدالقالد،هذاعنانظر

،8ء".

79-89.:االاتالمصمردر،عمدعننقلاجمهول،لمؤلفتديمنحطرور

7؟2.:ا!ظوعلى

.2:601"+!مما،

نا!،182عمدطبة،Mauritanا5مجلةقالاسرىياخداءالمتملتةالمتاتشانظر:*حظة

491.ر

ا.اءا،ا:1الالق،المصمر،،"م.كذلكوانظر
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اسقخلض

المنربإلىمهمةأندلسيةجاليةانتقإلهوالفصلهذانهابةفيتسجيلهيمكنماأهمإن

وكانتالأندلى،إلىللذهابباستم!إرتتحفزكانتفئةفهناكالجالية.هذهأفرادموامفواختلاف

وآثرتالقاءفضلتأخرىخمةوهناك،الرغبةهذهتحقيقسبيلفيشيءبأممطللتضحيةمستحدة

حر3فيالوطاسمنالىبالانضماملكوالمفرب،!عرفهاكانتالتيالمياصيةالأحداثفيالمساهمة

مهاضاعماعنيحوضهاالانتصارحالةفيما،نفوذعلىالحصولبذلكتيلدوهىالسحد!ن،ضد

عنتاماستقلالفيالعيقأى،الأندلسيةال!سةعلىلكنالجهادالىاتجهتثابةوخة.بالأندلس

بالأندلى.مجدهاتحيدأنبذلكعاولة،المركزيةالسلطة

هذهحقيقةفيبحثنافإذا،مختلفةالظاهرفيلنابدتوان،متطابقةال!إمعفيالمواقفهذهإن

نجدوهكذابها.يستقرونالبيبالمنظحةماأندل!يكيانتحقيقإلىبالأساسترميأنهانجدفإننأالمواقف

الىاتطمجفهىولذلكبالمنرب،الكيانهذاتحقيقتتطعلملأنهاالهجرةفضلتالأولىالفئةأن

.الأولبموطنهاتبدأأنآثرتومد،أخرىمنطقةفيتحقيقه

يمكنهاالوطاصىالبلاطداخلنفوذتحقيقفيأهلاالسياسيةالأحداثفيضاكتابانيةوالفئة

فيتصرفتعندماأكرصريحةكانتابابةوالفئة،نفسهالبلاطهذاداخلماأندليوجودتحقيقمن

المركزية.اللطةعنتامةحيلة

وانبصاديةسياسيةأزماتتواجهضعيفةدولةظلفيالجايةهذهأفرادموامففتلككلوعلى

إلى9الحكموينتقل،الأوضاعتسنقرأنبعدالجاليةهذهأف!إد3إقفسنكونفكيفخصدة،واجماعية

قوية؟مركزننسلطة

.الأولالسعدىألعهدظلفيالجايةهنهأوضاععنا!ثحينسن!إهماذلك
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الثانيالفصل

اللممكرجماالك!رفيالمك!بإلىالثرلل!ميةال!ج!ة

اك!له

الأندلسلمهاجرةمصرأعيةعلىالبابيفتحواأندولتهمإتبالفترةفيالسعديونالملوكحاول

ألاجماعيالصعيدعلىأوالجهادكة،العمليات!عيدعلىصواءالمأعداتكللهموتدموا

المحاولاترغمنفسها،بإسبانباللمورسكيينالمساعداتتقديمإلىذلكالأمرتعدىبلوالاةتصادى،

لكنوخارجها.إصبانياداخلالمورسكيينبيناتصالأىلمنعالأخيرةهذ.بهاتقومكانتالتي

ضدبهاالقيامينوونالسعدكونالملوككانالتيالجهاديةالمالىيعمنالكثيرأثلالتركيالضغط

عنالبرؤلستانتي،.المعسكرلدىالآخر،الجانبفيالبحثإلىالأخيرفيبعضهموالتجأ.الاسبان

.الأتراكبهميعوضونجددحلفاء
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الثعخ:محمدعهدلىالأندليةيبالة

لدىسماءالواسعالمدىالم!يحنعلالثيئبممدحققهاالتيالانتصاراتفينباءكان

سبيلفيذلككلاستغلالجهدهحاولوقدبإسبانيا،المورسكيينلدىأوبالمغربالأندلسيةالجالة

بصلياتللقيامالأت!إكالىفاتجةاصبانيامورسكسالىالمساعلةولقديم،المحتلةاثغورباقيتح!ير

ثمينةفرصةالمنربعلىأضاعمماذلك،دونحالالظروجهاتاختلافلكنالاسبانضدمشتركة

باسبانياللمورسكيينالفعالةالمساعدةوتقديم،المحتلةالعورداخلللاسبانقاضيةضربةكوجيه

نفسها.

فييشتركانأنهماخاصةمطلقا،تأيداالئيخلمحمدبالمغربالأندلسيةالجالبنتأييدكانلقد

فيالحياةلمدىالمنظرتطالقاثدفثبتأكأييدهذاللأندلسيينالعدتيالريفوحفظ،الهدفنفس

وكانواالثخ،محمدالىللانضمامفاسعلىباشمراريتقاطرونغرناطةمورسكيووكان)1(.تطوان

سبتة،وهبطالزليسيةمعاقلهمأحدفيعلبهمبالهجوموذلك،الصميمفيللاسبانضربةتوجيهعلىثحونه

مفادهابادسفيتروجأنباء")ن:الصددهذاق9134()يولوزهـء4م5ء!4+!+م!ولاع!يايهرإذ

ثحونهواخهمفاس،علىيوميأيتوافدونغرناطةمود!سكىوأنيبهرأ،برأسبتةسيحاصرالثيئمحمدأن

لهؤلاءأن7المعلومومنللاصبان...")2(كبننمضايقةيسببالعملهذالأنسبتةأخذعلى

)ذاالثخلمحمدكبرىخدماتصيقدمونفإنهموبالتالمطالاصبان،محارلةفيكبورتجربةالمود!سكيين

هذا.ئلعملعلىأتدمما

أمللهمكان)ذاسبأنيا،مورسكيطإلىلبصلالحدودالعيخعمدانتصاراتصدىتعدىومد

بأمترابهشروامتىالداخلفيبثوزهيقومواأنأساسعلىلخلاصهمالعدىالريفيأقيأنفيموئ

Ignacioمأيهرةفيذلكيتجلى!اسبايا،من Nunes Gatoنزلأنهيأيهر)ذ،9154بسنةالمورخة(

اليئ،محمدقوادمنقائدابنأنهوأوهمه،مالقةعنم!إحلبتحبعيدمكانفيالمورصكيينأحد

نأفيكبرأمللهموموافيهوبانهأجابهومد،المساعدةيدلهيمذأنالمايهورالمورسكبطمنوطلب

سيعلنونمورسكيألف002فإناسبانيامنالاقتراببمجروأنهلتخليصهمالثخعحدإلهميأقي

")و(.الجبالفينحبأةمهمةعسكريةمعداتلديهموأنه،وغرناطةوبلنسيةمرسيةممالكفيثوز3

)1(

()2

)فى(

164

S..9154.هـأهـم8،هـأم. .I.H M23!هفى؟,,dePedro de Herrera 5 Luis de Rueda, tetuanهـ،*هـم

933-337:1,Espagne

223-321:1,Eepegneهـ!مهـأ5،هـإم.S..I.H M

792-492:15,s6rie, Espegneأمه.S..I.H M
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الشيخمحمدالىبقوةيميلونالفترةهذهفيكانوأالمورسكيينأنهذاكلفيالأساصيةوالملاحطة

فينجدوهكذاألاسبان.معتحالفهممنيخشونكانوالأنهم،يكرهونهمكانوا)ذالأتراكمواجهةفي

Pedroاعلون Hernandezمحمدمنطلبوابالجزائربكؤالموجو!نوارجونبلنسيةهورلسكى"ان

محمد"أستقبلكا...")"(،للاتراكسنصنمحقدآوذلكفورا،سيويدونهوأنهم،ابنهلهميرسلأنالثخ

ومساعدتهإيىانضمامهملهوأكدوابها،المقي!ةالأندليةوالجماعاتتلمسانأهالمييمثلوفدأالثخ

..")؟(.للأت!إكنهمكرهأتلمسانفتحعلى

ففيبينهما،فبماللتعاونالأت!إكعلمثروعهيعرضأنالثخبصمدفضلالأمربادىلكن

Comteهـوهرانحاآبهبعثتقرير 'd Alceudetالشيخعمدأنذكر9154(أبر!ل)21حكومتهالى

وأخهماالكب!ر...والمرسوه!انلفتحمشركةبعملياتالقيامعليهيعرضالجزأئرباشاالىكتب

بالفعليترقبونوالبزلغالالاصبانأخذوقداسبانيا...")،(،علىالحربذلكبعديعلناأنيتطيعان

محمداتفاقلديهمتأكدوقدخصوصأأفريقيا،ثهألفيالمحتلةالم!إكزضذوالأتراكالسعديينتعاون

بتاريخ6!49.ناط04!لا"طارقجبلمنبعئهاالتىالرسالةنينجد)ذذلك،علىالأتراكمعالشخ

معاتفاقعلىأنهالىتثصرفاسعلىالسعدىالثريفاستلاءخبرعنتعلنأنبعد9134،فبراير

للحملبلالمسيحيينضذوللجهاد،المغربيةالسواحلجميعلتحريرأسطوللباءيععىوأنه،الأتراك

نفسها...)7(.اسبانيالإستحادة

)9(.المغربفيالركيةالأطماعنتيجةالجاحلهيكتبلمالخ)!(محمدمثروعلكن

)،(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

323-321:1,Espanneهـأهـمهـ9هـأمء.S..I .H M

802:1,Espegneأ!هـ3،،2هـأء.S..I .H M

248-246:1,eerie, Espagneأههـم.S..I .H M

,aerie,أ:451 Espegne531هـ.S..I .H M

.in,sdumet-niripseH vol,ء"flo*e de guerre maroceinesا!arm6e at'ا".Andrzej Dziubinski

29111.- Fescicule unique,1,729 P*
بماعتا!تلةاثنوربالاضرجاعالىلولايهدفكانفقد،المدىبحيدالئخعمدمروعكان

لمورككىالماعمةتقديمالفييهدفكانانه!باست!رار،المضبعلىتمرافدونالذ!المووسكيين

محامتم.تحسنلكيالاخيرهنهعلىبالضغطلكواجانيا،

انظر:ايركية،المفرديةالحلاقاتحول

dynastiesء.ول"م!at"ا-ا+يا"ا!أ7!عيا5+ء04،13 desول+-"'I EtebNspحلهمء.A-

مم!!2.4!ه(1ه0هـ-أ.)083

Maroc at Is Turquie dens Is Seconds moitib duهـاVbronne, "Relations entre!اCh. de-

nمها.?ه؟+هولMusu+!+ا"ه Revueءهـأهـا16-1554(هـأ)،؟!debut du XVII75هـا Sibcle etا*

7391.,R..O.M,)M °n,16-15AIX)ول!++!كم!ممص
العم!تون!،ا!ة،الثاثيهة،طةمتالكر،الادسالقرن!الظيخةالمضيةالحلاماتحبيعمد

.016-1؟1ص839dروبوزو92-0

ةاتما!لاطةمقالالظنونالمضليعلامات!المحتدالخطاليبرصدالمتحلقةاياريجة"الكتاباتمزفىمحمد

.457-481عى891،ررويوز92-03الحددترنىالم!ة

الممانة.ا!ةاولتحن،ضحلألهابراهيم
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التجربةأمامغالباللهعبد

الألمانالبحارةأحدذكرفقدالتب،محمدموتبعدالمغربفيمويأالأندلىالوجودظل

وجودحولالعمانيةالحلافةبمركزتروجكانتالشائعاتانوا(06صنة)حوالىباسطنبرلالمقيمين

لكنالاصبانيظها(.التفتيقمحا2منالانتقامعلىعازمونوأنهمفاس،إلىالتجأواقدأندلىألف08

أ!دتبالمفرليالأندلسيةالجاليةأن)ذثاكلأ!ة!زولمالثيخعمدعهدفيعاديأالأهركانإن

بالنبةتمامأبختلفالأمرفإنالأتراكأوللسيحيينمواجتهفيسواءالمدىالريفمطلقآنأبيدأ

خ!زاجراءاتاتخذعندماخاصةمعها،جدطةعلاقاتفييدخلالذىالغالباللهعبدلأبئ

الأندل!ةأهلبجمعالغالبأمر6؟ل(و-)1562وتعمالةسبعينعام"فيأنهذلكحقهم

الدغالىفرجبنصعيداحمهغرناطةبجبلمريةأهلمنكانضيطانيدعلىالجاليةفيخرجواالذين

فزكنبكر،أدبنالحن.الغالبثولةكب!علىفنزلابا،صبرونوكانابتطوان،خرجأحمدوأخأه

وجمعهمالمنرببلاد!عيموداربذطدلهفرسمالدغالىهذايدعلىالأندل!أهلجعللغالب

فهاالفسالجانبفاقطعهممراكنرالىونقلهما!لفأ،عشرأربعةالديوانفينهموكتبوكرها،ظوعأ

مائدا...وحمواالسلاحوأعطوهمالاتين،فيهواتخنواوالضياعالمزارعمن!نى...الزتونروضوهبر

0")11(..الدكالى.عيم

الفالب؟اللهعبداتخذهاالتيالاجراءاتهذهتجاهالأندلهالجاليةمومفكانماذالكن

علىأكرههمالأندلىأهلوكان،...:الآقيالنص!المصدرنفسصيوضحهماذلك

ربقةمنليخرجواالنكبلهبنصنونفكانوا،ولاينهيرضونلامنعيموولىعيا،وفهرهمالجندية

...بمه)12(.الحريةالىالرقية

ئيى:سوالطرحككنوهنا

بدافعكانهلالجي!؟الىوادخالهابالمنربالأندليةالجايةبجمعالغالباللهعدأمرلماذا

خفيةأأسبابوراعهكانتالأمرأنأمالحاجة

!:الاجراءهذاحرلملاحطاتعدةخلالمننجيبأنسنحاول

31Cuyا!م-5ءاهاسم!"،1س!هههما5!ثي-ه!5!3!ت"هم!8يمم!.ء)01(

023.

جدا.ك!!كانالعم!انعللمرتنفسذطلا.الابالنةتهـالف(0)الرممهذاكانلىمما:هلاحظة

"3.؟0ص،المصليايرباتال!كافي،القاسمابر()11

م!نا.اجانامنالمطري!فىللهوعدمد(0156ضة)حرالىذلكتجلالغالياللهعدكان:ملاحظة

.الفر!الترنكا!ةالىالمكانننى!وظلرابمركى،لهمخاصا

ه!اء"م!!محم*!ىي!،PP..121-012:ات!ر

اإلصفحة.المصدرنف!انقالقاصمابو()12
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أتتالجاليةهنهمنطائفة.أنأىوكرهأ"،"طوعأجمعواأنهم!ايهرأنصأنالىأولانشو-

خكلرته.وللاهر"كرهأ"

لجيقكانتالتىالقواتبعددمورنمااذاجدأكبررممفهرألف(،)14الرممضخامة-

ت!إزنعاملالجاليةهذهتكونأنبذلكأرادفهلجندى()*(،000.03)ح!إلىالغالباللهعبد

طيعةأداةبايالمطوتكونداخليةثورأتجمعفياستخدامهاويمكنالمنر!ط،الجب!قعناصرمختلفتجاه

المغر!.الجيثىداخل"أندلسية"انكشارتهأخرىبعباؤأىيده،في

-rنأيمكنألابمراكق،الزيتونرلاضحيفيوضياعم!أرعأقطعهمأنهالىابصبن!ر

الأندلس،فيناضاعممالهاوتعويضالحسكرية،الخدمةمقابلالجالبنلهذهترضيةألاج!إءهذايكون

العسكرية؟مهارتهمجانبالىممروفة.الفلاحيالميدانفيمهارتهمأنوخاصة

الغالباللهعبدعلىيحقدرنكانواوبيوتاتهمالاندلىأهلأعيانأقالىأيضاافمبىوكمير-

هذهأفرادمنمح!أنعلمنا)ذأبوضوحيتجلىوالافر،الجنديةفيجميعاأدخلهمإذالاجراء،هذاضد

إلىادخالهموأنالو!ؤ،الالىلارحعلهميدرمماوالفلاحة.والصناعةألتجارة!كلارسونكانواالجا!ية

ذلك.كلمنسيحرمهمرمماالجندية

أن!شكولاالدغالى،فرجابنسعيدبتولةراضينيكونوالمأخهمالىأيضاافصويشير-

العمليةأنمسبقاكلمونكانوألعلهمأوبالأندلى،لماضيه)ما:الولةهذهضدموضوعيةأصبأب

ملموسةمصلحةبألالمطأى،لديهنفوذكسبالمعدىالسلطانهنالقربسبيل.فيكانتكلها

لهـولحاشيه.

يتمنونوانهملهماسترقاتسبمثابةالعمليةهذهاعتبرواأنهمالى-أخيزأ-الصيشر-

؟البحيد.المدىعلىالليةالآثارلهاستكونحمذؤةقضيةوهذهاجراءاتهومنمنهالخلاص

أج!أءاتتجاهالفحلوردودالمنربدأخلالأند.سيةبالجالةالغالباللهعبدعلالةعنهذا

باسبانياالأندلسيةالجالةقضيةستعرفهااييالجديدةاقطوراتمنموهفههوفماابسعدى،السلطان

عبدمساعدةحسابهافيتدخلكانتأنهاخاصة،1568سنةبررتهاالأ!رةهذهاعلانبعدنفسها

الأندلسية.وجايتهالغالبالله

:كرناطة)"ا،ثورةهنالفالباللهعدموتف

مادة)احدالحبقيفرناندوبرئاسةبسفارةبعثالوزهقائدأميةبنمحمدأنالىالمصادرتشير

1()و

)14(

.flotte de guerre Marocaines" in Heaperb- tomuds, Volاهـet!2+ا..!ههAndrzej Dziubinski

66..culeunique, 1,729 P11أ- Fasci!الم

والاتراكالجزأفىموقفوكذا،-والخارجيالداخلالصحدفىعلونتائبهااثوؤهنهتعبرضنا.لمراحلانسبق

اثان.فلبعهد!المو!كونعنحدكاعندوذلكاثوؤهنهمنعامةبصنة
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ؤسعينشعصنة"وفي:مائلاالجنا!المؤرخذلكأكد؟السحدى)؟ا(اللطانالىالوزه(

رجلامنعلبموأمرواغرناطةبقربالأخضربالجبلواجتمعوااصبانياعلىالأندلىأهلقام)وتسعمائة(

خوفافهمالكفارفنالفهزموه،اسبأنيةعسكرقائدمعفاقتتلواالأحمر،ابنسعيدأدالملكأولادصن

والم!إكبالأكربةملةبسببيمدهمفلميست!مدونهاللهعبدمولاىالثريفالىهولاءوأرسلعظيما،

..0")،1(.أخرىولعلةعنده

بصددوهو-ذكر)ذ،الموضوعفيمغا!ررأىلهالعد!ةالدولةثارغصاحبأنكر

فياللهيناشلوضهموهموغربأضرمأالملمينملوكالىيكتبونفصاروا:...-ابوزهعنالحدث

وصحتسلطانهموىمدوكان،أرضهمالىالقربهولأنهاللهعبدمولاىالىكتبهمأممرالاكاثة،

قولهمفيبهمليثقالصارىمعيقوموابأنمنهغشأفأمرهم،أعدادهكشأجنادهوجندتأركانه

نهمعأعدسم،وكذبالاغائةمنبهوعدهمعمات!اخىالنسارىعلىقاموافلما،فعلهمبظهور

ال!إلل...")17(.لملكهومصلحةوجلعراللهولدين

يأيهرثوز3،فيللمورسكيينالمساعدةيقدملاالغالباللهعبدجعلالذنيالببوعن

معهماشاروانهومراسلاتذلكفيمكاتباتالنصارىوبينبينهوكانت"...:المصدرنفس

منهلهمويكونسواحلهتحصربذلكوتصدهالمنربناحيةالىالأندلىأهليخرجواأنعل!موأشار

أذنهعنالنسارىعلىقاموافلما،ملكهمصا!فيبهينتفععظيمجيثنومراكثىفاسبمدينتي

وبحماعةبالسلطانلشتغيثواالعدوةإلىثأنهموذوكطوك!إءهمرنبسائهمأرسلوابالقتالمعهموانشغلوا

فلماالضارى،يقاتلونوهمغرنأطةجبالفيمتشمينكلهمالأندل!أهلؤلركواالاعانةفيألملمين

بينمكاتباتعلىاطلعوابأنهمأهلهممنالمكاتبةفاتممقامهمعيموطولعنهمتراخىإلههموصل

عليهالدالةبالاماراتوظهرذلكعندهمفصحالمسلمينعلىوتدبيرومصادمةالنصارىوبينالسلطان

يتركوهمأنعلىالنصارىمعيصطلحواأنفأمروهمفائدةبلاعلههمالأيامومرورمعودهمكؤمن

...")18(.المغرببلادفيوتفرقواجلهمفقطعلذلكالمارىفأجابهمالعودةلهن!يجوزوا

الهدففيالسعدىالريفوأستخدمهمالمغربإلىمنهمعددوهاجرالثورةفشلتفقدوفعلأ

فيعلهميثقوجعلالكفر،منبدينهمالفال!لنالأندل!أهلهنالجيعق"وأخدم:أرادهالذى

؟4.صاند،للىعهدلالاندلىلملميالفريايب!حتامله،عبدمحمد()15

*:ملاحظة

اعتدمها.اتيالابأيخةالمصادرمنعم!االصفحةنذىمناافا!ىوالمؤلفاور

535صالار،والملمالزخارابر()16

70.38صالعد!ة،الدولةندغ)17(

عى8العد!ةالدولةدارغ)18(

ملاحظة:

الىبالحروجبموجبهللمورصكيينكمحأتفاقومع:انهالاصعضالالىبمدركدالفرنبمالفررطلةفيور

المنرب.الجازمدمهمكبراعدداوانا!مياصالبلدانمنضرالمضب

3113:1.France8أ/هـ!.Areأ.S..I .H M
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وعهدملكهبذلكفصلحبجمحهم،وشقوىبهمليتعصبعغليمأجيئأفمرجمع،الخدمة

.91(صلطانه..0)

الجنا!كانمابقلرالنالباللهعبدعلىمتحاملأالمايهورالاريخصاحبكانمابقلرانه

عاملين:إلىيرجعالمساعدةتقدكلهعدمفيالسببأنأوضجإذموضوعيا(الأحداثمنفريب)وهو

والم!إكب.الأغربةفلة-

أخرىوعلة-

(.الأخرىبالعلة)أتيابافيبالسببولنبدأ

تخصيص.بلونعاماالأمرتركإذ،ذكيةبطريقةالسببذكرمنالجنارتخلصلقد

سياصتهفيالنماربإلىالنحأالغالباللهعبدكونفينتلخصذكرهاتجنباصى"العلة،)ن

كانتفقدللمغرب،العمافيالتهديدضغطتحتلكومهادتا)02(،علىوالحملالفريةأوروبادولمع

كانأنهأىايركية،الأطماعمواجهةفييستخدمهبالمنطقةتوازنعاملتشكلالغربيةبأوروباعلاقاته

معينةنقطعنالتنازلأما:الخسارةمنممكنمدربأقلللمغربمستقلكيانعلىالحفاظي!بد

عنالمجهولالمورخيورهمابينعلامةولاالأتراكطرفمنبأكملهالمفرباحتواءأوللسيحيين

أنهعلىالمصارهذهتوكد)ذله،المحاصرةاياريجةالمصادرتور"ماوبنالغالباللهعبدضخصه

المورخفهذاالأندلمية،القضيةعنغافلأأبداعهدفييكنلمالمنربوان،والصلاحبالورععرف

)قلةالمورسكيينالىالمعاعدةتقديمعدمالىدىأالذىالأولالسببعنالحديثبصددوهوالجنار

الأغربةتجهيزفيشرع(بغرناطةالمورسكيينئورةفثلمنذ)أىالومذلك"فمن:والم!إكب(الأغربة

الحروجهفيوالثاءالصيفيسوونوهمكرأبا،ثلاثةنحوعدهحصلحنىالم!إكبو)نثاء

قلةوكان!ها،وبحتهدونالأغربةبتكثرسنثغلعمالأنهوبلغنا.منهمويأسرونالكفارمنفيحتمون

منالأخشابنقلفيلهم3أذنفالآن،عندهملذلكالصالحةالأخشابقلةبسببعندهمالأغربة

نأعلملأنهالأندلىفتحمرادهيقولونوالاسالحمارةأمرفيالمايهورالثريففجدفاس.إلىالروبم

!ا...")21(.المتمكنينالرعايابسببهينذلك

بها،وانثغالهالأندلسيةالقضيةمعالغالباللهعدتحاطفمدىعلىيلوراضحنمقوهذا

رسالةففىابوزه،.اندلاعأمامالأيدىمكتوفيبقلم-بهالمحيطةالظروفرغم-المغربأنخاصة

منمراكب9خرجتأنهذكر9156(نونبر)3مدرلدمعاياصعضارلإلىالفرن!ىالسفربهابحث

93صالابقالمصدر()91

:68-67.AndrzejDziubinski, On. Cit. PP

وتازل،البرتغالطرفمنالمحتلة)الجديذ(البرمجةخحعنبادس.وتراجععلبالاضلاءللاجانحمح()02

الصنر.القصرعنللفرنيين

535صالظر،والملمالزخارابر)21(
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ومواقءمهء+هاهـ؟54جز2ةنجهبقام!!الذينالمجاهد-نمنعدداتحمل9155شتنبر22نيال!إئق

سيقطعونبأنهم!وكان!ا!رحونالمسيحيينمنالعد!دواسرواوالكناضالمدكةواحرقواالكنارى،جزر

فياسبانياتث!غلأنالعمليةهذهمنالمقصوأنالمعلومومنالجديد)22(،والعالماسبانيايينالط!بذ

الوقتنقسفيوللانتقامالتورة،علىالضغطمنايخقيفمصدمجهوداتهالبشتيتممر،أوجتين

الورة)؟2،.رجالضدالاضبانبهايقومالتيالوخيةالأعمالمن

الأندلبعة:الطاممفة

للجايةالغالباللهجمبدألاهالذىالحيهنالأندلمىمحمدالطاثنةهنهزعيمأنطلق

دن.جايتهسندهيجدصوفالأندلبدالزعيملأنخطوزلهلهوالابمرالزشون(،)رلاضبمراك!قالأندلية

تسمىسياسيةد!نيةحركةإلىوجيزظرفنيتحولتفقدوبالفعلالظهور.الفرصةتنتظركانتاتي

الواء.علىوالعلماءالعامةوتأمحدلكسب

تكوينه.عنمعلوماتلديناويست)24(،غرناطةسقوطبعدأبيهمعهراكىإلىهاجرأنهوكدوا

أ!بنعلىالحسنأ!الثيخعلىوعولبةأضياخعنأخذ"...:عسكرابنذكرهماكرالعل!ي

الكمياءوعلم.الحرفوسرالامتباسبعلممولعا))؟ن:بأنهالمولفنفسويضيف2(،")و..القاسم

البقنيةبالعلومدراسةعلىكانأنهعلىمعهسينتجمما")26(،...والطبيبةالهيئةوعلموالطتوالرياض

ابن.ويأيهر.المواجهةأدواتلديهكانتأخرىبعبارةأنهأىالرعة،العلومفيتضلعهالىبالاضافة

أصحابه،عنذلكوضاع،ا!اهرىحزمابنمنحىفنحاالأئمةفيالوموعكثركان:أنهعسكر

ثمعنه،فرجثممدةفيهوبقي،بسجنهفأمراللطانالىذلكوانهواببضليله،ابهش3فقهاءفافتى

مستغربة،وأضياءالذبهرعنفترراكل!البىعلبالصلاة"الاشتفال:يقولأنهأفاعليهشيحوا

...")27(.سبيلهخليثمأيفافسجن

الأسلام،أئمةانتقادينو!الغالنلاهرىحزمابنمنحىينحوالأندلىمحمدكانهكذا

شيعتهوتلقبت"...:بالمالكيةوغرهمبالمحمدبةأنصارهلقبحتىأنى،بنمالكوخصوصا

ابتعدوابؤلاءأنالىإضارة")هـ2(،...مافيالامامالىنسبةبالمالكيةخالفهممنو!سمون،بالمحمدية

تقدصوراءتترأ-اللامعليه-الرسولقدرمنهولأءنالكابض)،2(.ؤلشبثوااللهرصولعن

)22(092.:15,eerie, Franceأمه.S..I.H M

:الغاباللهوعبدالثخمحمدطرفمنالاندل!يحورا!ولانثاءحولانظر()23

39-29..drzejDziubinski, op. cit. pp"
هراك!،"نظ:شوله901عىاللوحةصاحبكلانممنهذاكتتج)24(

ه"صثوحةهعكر،،بنم.2()بر

والصنحةالمدلرنف!(26)

والصفحةالممدرنف!+2(

والدفحةالمصدرنفر()28

1:241.الفكرت،اطركةحبي،محمد()92
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إساونشتعض،أونبيأكانمهمامخلوققدسيتهفييشاركهأنعنوتنغكهتعاساالقديمالخالق

الطاثفة:هذهدعاةبعضوينعليواتالكثدرىالمجيدعبدبنالكبرعبدبينومعتمناظرة

لاحاضرورلىأناهىوانماضئئفيمحمدنبيناالىتحتاجونلاانكممنكععت:لهضلت"...

وهوعدثأنبيكألي!أذلكمنتنكروماأنعم:فقال)ياعبد:فيقرلايارب:نتقول،ينيب

نعمأ؟-قلتهذاسلت:فقال؟ترجعونو)يىشىءكلخالقواللهتحالىاللهخلقبلةمن

المإدتقرأونولماذا:لهفقلت؟ذلكوما:فقال:لياناهذانزيدأنلميبقيلكنبهقاثلوأناسلمته

فى(.محمد.00")5سيدناعلىنزلانماوهوبنصوصهعليهوتحتج

منعسكرابننص)يهيثومامعلا.تنسجمخطورتهاولكنخط!،إذنالأقوالفهذه

هذهتدعيهمامستوىفيلكنبرفالرذ،القبضعليهألقيكلماباستم!إرعليهيفرجكانكونه

وعرذكرهوبعدصينهفانتعرقائلا...نفسهعسكرابنأوردهفيمايكمنذلكليال!ز)ن.الطائفة

العصبوكز،العامةفيشغبذلثبسببوانتثر،عظيمخطبالفقراءوبينبينمووقعأتباعه

إيىنسبماامحرمنيتنصلفكانمعهوتكلتم!إرألقيتهالدماء...وضكبالقتالألمجاهرةوومحت

الفقهاء...")ا؟(.طريقةويحيبوالقياسبالرأىالقولعنوالاض!إببالسنةاممسكويظهر

دإنما،نقاشموضوعلسنفسهالاسلاميالدينمبد!أأنمدعيأامموولأسلوباستخدمفقد

خصومهفيكدرحولهتختلفالآراءجحلمماالفقهاء،لبعضالجامدةالأسالبالىأصاساموجهانتقاده

رأنصاره.

دينيةحركةإلىديننيةحركةمنسيتحولعندمابنفسهنهايتهالأندلىمحمدصيضع!ن

أدتالتيالمياصيةالأحدأثفيطائفتهضاكتإذوتؤازرها،الأندلسيةالجالةوراءهاتقفسياصية

فيوبقى"...:مائلاعسكرابن!رهنهوالىالمحتصم،الملكعبدوتولمطالمتوكلمحمدخلعالى

الثخمحمدبناللهعبدالفالبابنعمداللهعبدأبوالسلطاندخلأنإلىضىءالمامةنفوس

ألىلعةسنةمنحجةذىفيالجبلإلىبالحركةعنهاالملكعبداللطانعمهخروجعندمراكثىمدينة

الأندل!ىالشيخأصحاببهفثاربهليأتيهالتركيكرمانبنمحمدالقائد)يىفوجهوثمانيين،)كذا(

الحسنأ!الشيخدارمنفأخرج،كانحيثعنهوالجثالأندلىبإحضارالسلطانفأمر،فقتلوه

ابنيعرالخولهذاوالىالمايهور")32(،التاريخفيوصلبوهفقتلوهالعامةبه!ار،القاسمأ!ابن

رحمهفازانحلوعالحسنيالتزيفاللهعبدبنعمداللهعبدأبوالسلطانقتفه"...:أيضاالقاضى

ذلكوكانغرروهالذينالأندل!رئيسلكونهقتلهو)نما-يدعتهعلىهوليقلهمتلهلكنأياه،بقتلهالله

3(....")رخلعهسبا

.622-623صاهلولى،اعماللالصليصماج)؟؟(

901.صانلر،ةثوح31()

ألصفحةالمصلرنضى()32

2:33ل،اولثز()33
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نأإلىالقاضىابنيثص؟الأندلىعمدبانتاءالحركةانهتهلهذابحدنتساءلأنلنا

وأب!أهيمالومغارى...الخالقكعبدبحدههنأصحابهبهاوتمك"...:موتهبحدأستمرتالحركة

الخالقعبدترجمة!ذكر!ر(.ر-)4،ذلهماللهأبحدهمتجعهنموهنريختىوكإبراهيمالراشدى،

فيعظيمةثلمةمكناسبمدينةشاهدتولقد،الملعونةالاندلسيةالطائفةرأسوهو،...:الومغارى

بمذهبهالعامةويضل،بزعمهالتصوففيينكلموهوالأعظيبجامعهاكرسىعلىأجلموهالديخا

العصرأهلمنحقوهو.وآلهبمحمد-ال!محةبالسنةمضرةطائفةمن-اللهأهلكها-الثنيع

الله.أهل:السنةأهلعلىوغ!زبهوطريقتهجانبهفيبغضأ،كرهأولمنظموله

منه")،؟(.تحالىاللهأبعدهمنه،حذرلابكزلهوإنما

:16(78اهـ/995بعد)توفيالايهرالسالفالكث!يالمجيدعبدبنالكب!عدكر!

الراعي-عمرسيدتعالىاللهولقبقريةالخبيثةالطاثفةأكابربعضمعمناظرةلىوقعتومدقلت

لهوتغيبتلذلكالطالبهووكانوخاصتهمعامتهمالملمينمنغفصجئمبمحضر-عليهاللهرحمة

وكان.فلانهذألهوميلعلىلحينئذ،الزوالالىالثمعىطلوعمنعلى!حثزالولاالناسفي

لهوكصنونمرلهسبتلنونتكلممهماوكانواالناسبخافدارالمنطققوئالجنانجركلث!اللسأنفصيح

جوابهعن!روننيالناساسزصارحتىذلرهلهتبطلبكلماتفاتكلميتنفىحينإلىفاتركه

بصوالله)ناللهالىأمرىوأفوض،باللهالاأقهرهلاهذا:نف!يقفقلتمنطقهحلاوةلشدة

...كه)،ر(.دينهناصرواللهبالحبافى

الطائفةهنوتحاليمانإلىأولاتشصالطائفةهنوتجاهالمفربفقهاءفعلبريتعلقفيماأما

الرربنبكرأبوالقاضيعيازوقدمبله،مأأوالهجرىالسادسالقرنإلترجعالأندلىفيقدكلة

و(.الرهذى)7جامعثرحفيلأحوذىعارفةكمابهفي1156(545/)ت

يأقي:فيماالطائفةهذهتعاليمتلخيمىوكلكن

هنعبفأومالكتقلدوعدموالسنةالكتابظاهرعلىجريأالشرعيةالأحكامفيالاجهاد

الفقهاء.

دبرالدعأءمتروعيمابعدمفقالواالمسلمينجمهورعندمثهورةجزئيةأحكام)نكار-

وقتها.خرحإذاالصلاةإعادةوجوبوعدم،الصلوات

لاألمحدث"لأنوك!هاiالهادفيتعالىاللهمع-السلامعليه-النبيذكراستنكار-

حجابالسلامعليهالبيذكرمنالاكثارأنقالوابل،سبحانهالقديماللهذكرإلايفيدولايفيد،

")36(.اللهعن

36صالابق،المصدر()34

3،168الابق،المصدز)؟3(

.622-624عىالقلردي،اعصالفيالنيربمماج()36

،3.:2الابق،المصدر،القاضيابن()37

1/242الايقالمددر،حجيعصد()38
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عندأوردنا.مااملىنجالاضافةأضاللها،ويواالطائفةلهذهالمغربفقهاءمنجماعةتصدىومد

أبضا:نأيهروعليواتالقاضيابن

مجلدبر،فيلهتألففيبتطوانالقصبةجامعخطيبالقسنطييسلطانابنالقاسمأبا-

فسادها")"3(.وبين،أموالهموقلفخمم،أباع"فقد

انفصلثمالمذهبأندلىأمرهبدايةفيكانبالصغر،الصروفالود!لاكلىحسنبنأحمد-

الفاسىالرحمانعبدعليهومفمختم!!كتاباذلكفيوألف،آرائهموتسفيهعيمالرذفيوبالغعنهم

فقتلره،لديهمالأمروعظم،لذلكفغضبوامح!!!ديهم"وكان)04(المؤلفبخطالقلوباتجهاجمؤلف

طائفتهلا()اهـ(.وأخزى-عليهاللهرحمة-

ومواطنالأندلميةالفرقةالخاسىالابفيذكر،الأمينالزليمىتبصرقصاحبالمجهولالمؤلف

فثرذمة،الأرضمنهموأخلىاللهأذلهم-الأندلسيةالطائفة"لماما:العكازلةوبينبيهامقارناانتشارها

وخفيالنمبنون،بمكناسفهاشيءرمظهربسلابدكهاوانتسرتبمراكث!،وذيحهاشيخهاونبغ.قليلون

هولاءتجاهالملطانوأجببينثم"،42(.بفاسوالاضرافالفقهاءلكلآالادرالابفاسأمرها

يفىءحتىوالسجنالمربمنءإهبماتعزيرهمنهمظفر.بواحدماذاالامامعلى"فيجببقولهالمبتدعين

")3،(.والجماعةالسنةالى

36-237الابق،المصمرالتافي،افي()93

122صالقلولى،اتماجالفا!،الرحمانعد()04

7ر2.الابق،المددرالقاضبمابن(41)

8؟.صألاصلب،محل،ا!اينايناوانظر

243:االنكييركةحجي،عمدعننقلا()42

والصفحة.المصرتى()43
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المحممالملكعدصددلأندلسهةالجاية

وذلكالمتوكلمحمدوابخهالغالباللهعبدمنللنخلعىالفرصتتحينالأندلسيةالجاليةظلت

أهلمنوثمانمائةألفالجيقني)المتوكامعهوكان)...بالجزاثروهوالمحتصمالملكبعبدبالاتصال

مولاىبكرهونكانوالأنهممرةغ!رعدسمبالقدومالملكعبدلملاىيكتبونرؤساؤهموكانالأندل!

بعدهلهموخذلهالنصارىعلىالقيامعلىمعهالاتفاقفيلهملخيانتهمحصدمولاىوولدهاللهعبد

ولد0...،)44(.فيأوفيهفرصميجدواأنااسقلوبهمفيبهومكرهملهعد،تهمفكانت

ئلاثعلىوصنركزبالجزاثروهوللمعتصمجلىخدماتبالفعلالجاليةهذهأفرادأقدمومد

ها:ضخصيتات

الم!إحلالفثتالممالاويفصلبالمنربوضيقهالمحتصمبينالواسطةهوكان:الفريالفضلأبو

عندمااانوىبهقذفتممنالغرى(الفضل"أبووكان«)...:لخدومها!ريقتمهيدسبيلفيخطاهاالتي

فرحموهالأتراكمنأمرائهاعلىفنزلالج!إئرإلىالطوائحبهوطوحتأكفرد!لاجبالأندلىعصفت

رحمه-بالمعتصمهنالكالامةالمداخلةذلكبعدمنلهحصلتثم.لديهمالجرايةلهواثبتوابديوانهم

أفضىثمله،وشوiلذلكميلهيعلمكانبماونفلهاالمفربأخبارعنبالجثإليهكقرب-الله

،أمرهفيرراخلهكاقومناضياعه،الىعنهوسفرالهعيناالمغربالىالمعتصمأضخصهأنإلىالحال

بهاعلوففكانالياقوتمنأحجارأمعهوحملالاجرصورةفيباللهالغالببعهد3إكثىالىفوصل

الهم.محبهلايصالالمحتصمأ!ثياخمكالمةالىتوصلأايئ!برمنازلعلى

خدمته،فيورحمهبهاتصلحتىوتلطفحي!ذأسرهاالعهدولقالمتوكلوكان،لفاسرجلثم

مرسلهالمعنصمحبلفيحاطبكلهذلكفيوهو،لديهالارجيوشمنحصةعلىلهعقدثم

...)؟4(.أمرهمنغفلةفيووالدهوالمتوكل

زرتونمحمدوخلمى)...:قأئلاللمعتصمخدملألههناأيضاالفضتالم!يفصل:زرتونمحمد

لعهدالارجيوشفيفانتظمالمغرب،الىالبحروعبر(غرناطة)ثورةالورطةتلكهنخلصفيمنهذا

الممتصمبهمأجلبأنالىكمتهممتحيةا%لىلديهمفأمأمالأتراكعندالجنإئرالىنزعثم،باللهالغالب

تلكلهفرعيالخلافة)يهصارتأنإلىبالمثرقالاغت!إبأياموصحبهدأخلهمدوكانالمغربعلى

فانفرألارعساكرتد!ر)يىوصرفالدولةزماموألقىالرتثساهلرعلىبرتبتهوأوفىمنزلتهورفعالسوأبق

...()،هـ(.زمامهمبذلكوملكأموالهمفيبالتكلم

.48صالعد،الدولةدارغ،المجهولالمؤرخ()44

46-47صالصا،مثاهلالفئتالي،ال!ورعد()45

4؟صالابق،المصدر()46
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المحتصمبينالصراعفيبارزأدورأالدغالىفرجنجنسميدلعب:الدغالينرتبنىسعنس

الأندلسيةالجاليةحقفيالنالباللهعداغذهاالتيالاجراعاتفياكزبرزدورهأنغيروالجوكل

جنونومطاوعةالجولةصبيلفيالعودةإلىالبحرOLil-dlفرجبن)صحيدعبرثم"...:بالمغرب

اتصلثمالرصن،خليعالبجرفيبال!فروولعالمغرب،ثغورمنبتيطاوينونزلالض!بابوطغيانالصبوة

فجذبد!لاصتهأيامبفاسلدارهواختلفبكر،أ!بنالحسنعلىأسندولتهبعظيمباللهالغالبلعهد

الأندلى،بلادمنالمغربإلىالنازعيئقومهفنالغرباءعلىلهوعقدالخليفةعندقومهومكنبضبعه

أراضىالدولةوأمطعتهمبمراكىالنارمنكثيفجيقيدهعلىمنهموتألفمطركلمنفجمعهم

وحصلوا،معروشاتوغرمعروضاتجناتبهافأغترصوأالأفيحنحصهامنالنر!بالجانبفسيحة

.)47(به...(فاتهممماواعتاضهموطنهمذكرأنساهمماعلىاليرمإلىذلكأصتفلالمن

إلىبحثمن،وأول:لهمبايغهمالأندليةالجاليةأعلنتبالمنربالملكعدنزؤمأ.وبمجر

أمرناعلىكننب)ن:لهمفقالنفحل،فأمرنابابحنااننحن:تجالواالأندلى،أهلعسكرالملكعبد

فيضاعأصبحولماالملكعبدعلونزلواالأندلىأهلارتحلالماءأمىفلمايلا،علينافانزلوا،

بفاسبقصروكاناللطانذلكفبلغ،الملكعبدعلىونزلواغدرواالأندلىأهلعكرأنالصاكر

فرجبنسعيدانضمفقدوهكذالمراكق...()هـه(.راجعأوتوجهوأتباعهحاضيتهفيوتصهمنفركب

)سنةفاسبأحوازالركنمعركةفيالأندلسيينالرماةمن0018تعدادهاالبالغبفواتهالذغالم!

الأندلسيةالجالبنتقدمهفحلىانتصارأولبذلكفكان،المعتصم4لصاترجعالكفةوجعل(،1576

.)94(له

ثمأهرته)03(،تحتالأندلىأهلوجملالسوسفيالمتوكلبمتابحةأحمدأخاهالمحنصمكلف

بها.فيتحصنقلعةفيلجدتهالمماةمنألفرأسعلىالدغالىفرجبنسعيدذلك.بعدلهأرسل

)47(

)48(

)94(

)05(

42هـ1الابق،المددر

353صالصرلى،ايربانالزباد،3التاابو

94صالعدلآ،الدولةدارغا!هول،المؤرخ

2صاطالينزهةالافرافي،م.

Juanفر:ملاحظة Bautistaانجاربحنرانلهمحبرالمتصم(الملكعدرصددقالاجافي)الراب

:كادبماالممتممدلننالانانضحاماثاكالنصل،!...الملكعدهولاىاقدرواعمالطهبكن

الملكببدنزلالذىالظلمرأىالدكال(نرجبن)سصداندليتائد)ايو!أمحصدهولاىمعكان"...

الاندل!نالرماةمن0018معايهفانضمالرعيملكههوالملكعدانفاضالمغدى،اخيهجانبمن

امرنه...،.نحتكانوا

عل!2الاصبايةالتبرهبمبلةمقال،الملكعبدعنبوتيتاخرانالراب"محابا!الكزيإمرصدصعن

.91حلأ167ص

113.عى84"ار،4المددالطميالثمجلة!اللرانةترتجهوتد

54ص،العدةالدولةدارغا!هول،المزرخ
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منكبصعددأوقيلالنوكلعلى-جنوثرملةمنبالركم-الغرناطيالقائدوتغلبتارودانت

)او(.رجاله

اللهأيدهوأضارواضتعلت1لخربفاشتبكت"...:مائلأالحدثالفثتالمطسجلومد

نأوالشجاعةبالصرامةيدلىوممنالأندلىجي!ققاثدوكانالدغالمطفرجبنصيدعلى)المنصور(

فيالأندلىلجيقالكب!المساهمةسجل؟،...(<)52(المتوكلتجاهالارجيقهنبعسكرهيصمم

جيقمنرجلانقلويقال،آلافأربعةفكانواالملحمةفيالقتلىواحصيت"...:المنصورانتصار

منأضنعولامنهابأعظميسعلمهزبمةفكانتالخرارج،منضخصأتسحينوحدهماالار

خطبها...")ر؟(.

اتخذ.منأولوهو"...:المعتصمجي!قفيأساسياكنأيكونونالأندلىأهلصارهكذا

الأندلى...")4،(.أهلمنعندهكانمامععظيماجيثمافجمعفاسمنالجيى

ال!فنبإنثاءوأمر"...الجارميدانوهومحإ،الأندليرنيتقتهالذىبالميداناهتمأنه؟

أشذبالضارىوضيقواالمغربأخلمهالجرفييافرونالأندلىأهلوصاروسلاالعرائقفي

الغناكم...")3؟(.كش،تضييق

فيالمعتصمالملكعبدمعالأندلسيينتعاونخطورةبالفعليدؤكونوالاسبانالبزلغالكانوقد

الجر:عنالمغارلةلإبعادالمغربيةالسوأحلاحتلالضروزهعلىدائماالحوالذلكالجرى،الميدان

فقال،الملكعبدمولاىعلىعظيمتدبر)البرتغال()يهم)المتوكل(وصولهعندللنصارىوكان)...

السفنىإلاءبهأمرمافأولالجر،منافعورأىالركمملكةرأىالسلطانهذاأن:لبضبعسهم

يشتغلونولاالرأىفيغرهممنإليناأمربوهمالأندلىأهلمعبلادناإلىيفطعالحمارةكملتإذا

تخرجواأنعندناالتد!روأولأمرهويتمكنسلطانهيصحأنمبلملكناعلىندبرونحن،محالةلانجاإلا

لمولاىومالواذكرماعلىرأيهمفاجتمع،وأرضهبلادهفيوتقاتلوهعلهاوتحتووابالواحلوتتمكنوا

فهودونهاوماالسواحلالا!امعكلاقمفلاباللادظفزلافإنممناوأنتخارجوننحن:محمد

.)56(لك..."

الغالباللهعبدمعمحينماضلهمأنخاصةمطلقةتكنلمهولاءفيالمعتصمثقةأنكر

وموعفقبلمهم،تحرزكانفقدلذلكالأتراكمعالمرلبةواتصالاتهمتقلباضهمويعرف،المتوكلوابنه

م!ىولdonم!3منها"ول)1621-1566()51(

المتو!همحصدبنالخمولاى"حياة

7891،دبخبر،راالحم!اتهل،مجلةالاجاقاللاطخدمة!صدى"امرالحطا!الر!عمدعننقلا

هـ.0مر

ملاحظة:

تنر.ا.الابايخةالمصاثرتزعمالذ!هوالحدىالاميرهذا

ر.3صالصفا،ناهل)52(

والصغخم.المصمرنغى)و؟(

53عىالعد!ة،الدولةلأرغا!هول،المؤرخ()54

والصفحةالمصمرنفى؟()5

.95عىالابقالمسمر()56
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بصددوهوالفشتالمطذكرإذالخفيةنواياهمبحضبالفعلتظهربدأتبقليلانحازنوادىمعركة

المولىمغيبفيبالسوسوالاستبدأدالوزهفباستيامثاباواما)...:السياسيةتقلباتهمعنالحديث

الصارى...()7"(.أرضالىالمتوكللريدعنهالمنصور

من-بالسوسالمتوكلتتبعفيأخيهعنينوبكانعندما-المنصورأحمدتأكدعندماوفعلأ

أهل)عسكرمنهمالمنصورأنعىوقد"...بحيدمولوالأندلىأهلبمرأقبةأمرللغدرالمبنيةالوايا

يقعأنخافللجهادالوجهأرأدلمالكنه.وفراستهالمنصوروجودمعلهميتهيألملكنالغدرالأندلى(

عينايجىبنلكبماعبدالحاجبخالهوتركالبربر،رجندالموالمماجندمعهمفتركغيبتهفيالغدرمم

ومعالغالبمعغدرهماشتهرلماالغرئ،الفضلوأبازرقونمحمدوالكاهيةمحمدأخيهوابنالدغالمطعلى

وكلوالاحلاف،وسقونةتسنوسوبنىرعاهبنىمنالرامةعساكرأيضامقابلتهمفيوترك،المتوكل

علبهمويفسدالمتوكلشيعةإلىيميلوا)نالأندلىأهلعسكرمنحرزأوهذاالار،عساكرهنهولاء

.")هـ3(..الجهاد.

نأ)ذالأندليين)9،(،منكثرفباوضاركالمعركةوجرت،أعلنالجهادنفيرفإنذلكوركم

ومد،للانتقامسهلاسبيلاالأندلسيونفوجدها،الاسبانهنكبراعدداضئمكانالبرتغالىالجيق

طرفيجديأيفكربدأالافيفليبأنإذالأندليةالقضيةعلىالمدىبعيدةالمعركةهذهآثاركانت

المورسكيينبينالتاونمنخوفأكلهوهذا)ه،(،التأنهذافيقراراواثخذبلاسبأنيا،هنالمورسكيين

لترووالأتراكالمغربمنلكلللمساعداتالمورسكيينتقديممنوخوفاوخارجهااسبأنياداخل

اصبانيا.

لمديمالضخمةالأندلسيةالجاليةهذهالمحتصميستغللملماذا:هذأبعدنتساءلأنلا

باسبانيا؟للمورصكيينالمساعدة

كانالذىالنركيالضغطوهوألاتقريباالصورةوبنفىدائما،يتكرروهوواضحالجواب)ن

معمحالفاتعقدإلى-كسابقيه-أيضااللثعبدسحىإذ-الماعدة،هذهتقديمدونيحول

علىسرضلذلكوهولهأعداءالأتراكيعتبربأنهيأيهرأولىسفارةأرسلفقد،الأتراكضدالابان

ألالط)61(.فليبوبينبينهيبرمهجرمى-دفاعيحلفمثروعاسبأنيا

وحريةالبلدينبينالسلمإمرارعلىفبهاتنمىاليثروعهبخود!هايعرضثانيةسفارةأرصلكا

البفى)2،(.بعضهماضدالمساعدةمديدوعدملرعاياهما،اابجارة

24صالصها،ساهلالفثنال،الرفىعد)7؟(

354صالمكللي،الرجان،انفيالتاصمابو)58(

(95)95024.delrelno do Grenada, P!مىا*يه,J.Caro Baroje

اثافي.كلبعهدفيالمورعيرنصبقماانظر()06

)61(do Africaمم!مVide do don

87.عىالابق،المصصرالحطا!،الىمحمدعننقلا

(62)214.:1!3,saris,sugleterre!أ.S..I .H M
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ابمووصدنيالأندلسةالجاية

فقد.بالحنر،المثوببالاهمامعامةبصفةتتحيزالأندلسيةالجالةتجاهالمنصورسياسةكانت

جهةمنلكنه،المرحلةتتطلبهماستوىفيالأمرفيحسمهفكان،حكمهأرأئلفيوهوهولاءواجه

نيمخططهلتفيذلهحلفاءعنويبحث،الدولةألمحافلفيالأندلسيةالقضيةعنررافعيفتألمأخرى

مجالاتونيح،المغربإلىالانتقالصبلوتسهيلنفسها،اسبانياداخلللمورسكيينالمساعدةتقديم

داتماالجاليةهذهلافرادالماعداتكافةيقدمكانالمنصورفإنآخربمعنىأيبه،والازلرابنالسعة

اذاأما،لأتراكخاصةأعداثه،معالتعاملعنبالكفالتزاماتهاتحترمداتومأ،سلطهتحتتعمل

.وبقوةلهايتصدىكانفإنهوالقوذاللطةمخوماطموحاأبدت

علاقاتهمومنالأندلىلقوادالخفيةالنرايامن-المعتصمأيامومنذ-المنصورتأكدلقد

الموشعبدبندلودأخيهابنثوؤو)بانانحازن،وادىصركةبمدمباضرةوضوحاالأمروازداد.بالأتراك

لذلكتركعة،بحمايةأندقيمؤامرةالىتتحولجعلهاممابألمنربلهمعميلتوليةفي*نجبون)في.كانوا

البداية.منذحبهاإلىالنصوربادر

لذلك،بالسوسبعدوهوأمرهالمنصوراكف:كمدأخطوابنالدغالم!لرجبنسيد

لتهنبةفاسإلىومهامراكننإلىالوسمنالقبائلجموعأتتانحازنوادىمعركةنجعدمنهحذراكان

القبائل،ضغطتحتلكنهالثو:علىعازماكانلأنهبمراكثىتخلفالدغالم!أنالاالجديد،الخلبفة

:بفاسالمنصوربجواربقاعهمنللتخلمىيخاورلبثماأنهغ!فاس)؟ه(الىممهمللاتياناضطر

وطلب،بفاسمزاجهوفسادالنزلوخامةالخليفةإلىوضكىالمرضاشعملأنالدغالمييلبثولم"...

فنعفطن،اخيهبنعمدبهاكتنيبالمعتصمعهدمنولايتهتحتكانتبماللاالقدومفيالاذنفه

بمجلسهحضورهإلىالحاجةكايةلهوأظهر،الأذنفيعليهراعتلالنكثعلىرانطوائهلمكرهالحليفة

رفضورغمبمخالصته..").6(.واعتدادا،بنصحهتوثقا،مملكتهوصاعسلطانهأمورفيمعهللمفاوضة

وصممعزمهكلهبذلكيصرفهفلم«)...:نحططهتقيذفيمضىفقدبالذهابالاذنمنحهالمنصور

والفضاضةالجهدمع...لحتفهحي!ذفاجترأ،الاذنبابالخليةلهفسددالطلبفيوأ!الفدوعلى

بنعمداللهعدأ!القائدمعأولاالمنصررلهفبعث6(....)و)ذنكرمننهارافخرجالغايةالى

الحا3مرارهالمنصوراتخذإذاك،مخططهتنفيذفياستمرلكنه،عليهصممماعن2جعلكيمليمان

الرفىوعبدالزواوى،وحدوالزواوى،وأحمدالمافيمحمدبنابراهيماسحاقأباالقائدإلهصرحبأن

52-43عى،ناهلالنالى،الزفىعدافظر()63

43عىيق،الاالمدلمر.()64

ألدفحة.المصلأرنفى()65
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ولينبيمالعداوةالاستحداثأمقصوألاختيارهذاوكانالتلسافي،اللهوعبدأليفرقيخلفبن

()،6(.الأندلسعاكر

مثلا-القاضيابنفهذاكبرحذالىصروفةالدكالمطاليهيهدفكانماخطورةكانترمد"

عبدالىوهرب،بجماعتهغدرالأندل!جماعةقأئدهذاسميدوكان"...:تربمتهفييسجل-

بعضفيالسوسإلىرراحالمنصور،أحمدالعباسأبامولاناوخدم...ملكهخ!ابسببفكان،الملك

قبضحتىالخدومبهزالفماأيضا،وغدره،مخدومهعلىبالتورةهناكنفسهفحدثته،الملكأغراض

منالبيعةلىلقةوخلعهمالعصا،لثقهمالمفسدينطاثفتهمنوبجماعةبهوخعكعلإ،

.68(أعامهم...")

علىكافةالأجنادكلمةجمع)...فقد،طبقهمنخطرأقلككنلم:ال!مةزرترنعمد

محمدعليهانطوىمابذلكحينئذالمزمنينأصروتحقق،الناسأمرومرجالأحوالفاضطرتأفساد،

أمروتفريق،ملكهفادفيوسعيه،دولتهبناءهدمفيوجدهلسلطانهوالبغضاءالعداؤهمن

كانتالذىالمومنعبدبندارالأميرتولعةإلىبذلكيهدفالأندل!ىالقائدوكان...)"6(الجماعة

فيحسمالمنصورلكن،تركيةبحمايةأندلسيةمؤامرةالنهايةفيفهي،الأتراكمعقويةعلاقاتترلطه

مهدها.فيوهيالدولةضربالأندلسيينعلىبذلكوفوتجديد،منالأهر

)القائدصار"...:أمرهكمفإذسابقيهمصرثلمص!هكان:الفرىالفضلأبو

عساكربقودالثغوروولا!ةالأعمالتقليدمنبأهللهايسالتىالعظامإلىبنفسهيسموالأندلعي(

التيالثوزهأستيامشأنفيبغدرومساعدهالخلاففيظ!هالدغألم!أيضادخلمدوكانالأصنة،

واجقاعالخلةمنبينهماماوعلمبالدكالم!المزمنينأصر!اولما،بالسوسأمرهافيواخمل)لمحاجنح

الأ!امتلكفيالحلمةمجلسعنأنقباضهمنكانماذلكأكدلهأمهامفبةحذرالثزعلىالكلمة

مصبرعه،الىوجنبوأصحابهبالدغالم!الفتكيومعليهوتقضبهلذلفاصتراب،المرضباستعمال

ضتنبر-وثمانينستةعاممنرجبشهرفيواحدلومجميعاالألىلعة،النفروةتلبهمفألحقه

.)07("1378

كانتالدولةفيمكانتمأنخاصةوحذره،المنصورلسياصةكب!!انتصاراقلهمعدوقد

منعقبهلماثانياخعحامتلهم)المغالىلة(واعندوا)...:الأتراكمعدائماتصالعلوكانواجدا،كبور

منالجندأحوالوأستقاتجدوعهم،باقتلاعالشقاسنجزلومةواقتلعت،الأحوالواطمئناناممهيد

ألمنحة.المصصرننى()66

.44صالابقالمصدر)67(

:203-303ىفىامبالىثز)68(

!ه.صالصلا،ناهل()96

.47صالاكأ،المص!ر)07(
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وعنصرالخلافةدارلم!إكعثنالرحلةوأجمع،ملكهفيالمومنينأمرمدمواسنوت،ورغبةرهبةيومئذ

الدولة...")71(.-

المومن:عبدبنداودالأه!ثورةالأندلونعلاتة

المنصوربادرلذلكصوأء،حدعلىوبالأتراكالأندليينبالقادةتويةعلاقةداودللاصركانت

مالذلك)وتونيعليهالاجبارلةألافامةمننوعفرضالى-الأندليينالقادةعلىالقضاءبمجرد-

لكنهالكلمة...()72(،علىأحوطلديهومقامهجلبهفرأنن،مغبتهوحذرورأءه،داوبقاءعنبنشأ

منالعديديضمبجيث!(8799157/سنة)شبانبسوسعمهضدالثوزهو)عونالفرارمنتمكن

صرخثمإليهفاجتمعوا،أهلهصنالطاعةعنالمنحرفينعلىونزلبالسوس)فلحقوالأتراكالأندلسيين

كلفواعدها!همترسخلمحديثابا!اعةعهدهموكان،والعصيانبالحلافالقباثلصائرفي

إلىيسعىداودكانومد...()73(.كافةالشقاقعلىؤلوطأوابالعصيانوأعلنوأداعيتهفلبوا،الرسوخ

المنصورلكنالجزائر)هـ7(،فيبالأتراكألاتصالأجلمنالشزميةالمفربيةوالصح!اءدرعةإلىالوصول

للحسمبجة(ابنابراهيمبن)محمدالمشهوربنقوادهأحدأرسلإذللثوزهمواجهتهفيأيضاحازماكان

بالفعل.ذلكمنوتمكنأمرهافي

للمورسكيينالمساعدقتقديمفرصة-)؟7(الأتراكضغطأمام-المنصورعلىضاعتهكذأ

)77(.الاسبانمنللتقارباضطرإذ)76(،المحتلةالثغورمنتبقىماومخ!بربلباسبانيا

ففيباصبانبا،المورسكيينعلىسلبيةآثارالاسبافيالمغرسنللتقاربيكونأنالطبيعيومن

همأنفعهمالمنصورضراءيكونومدالظاق،واسعةمورسكيةمؤامرةامحثفت0158صيف

فمنتحركاتها،ويتتبعالأندلسبة،الجالةهذهأفرأديرامبالمنصوروكانللاصبان)78(.صرهاأفعواالذين

74صالابق،المصدر)71(

؟6صالابق،المص!ر)72(

57عىالابق،المصمر()73

IIIصالعد!ة،الدولةع!دلاكليكيم،الكيمعد)74(

اثكةبادىفيالجزاثرالىعلوجوصلوقدالمنربل!والظقالا!ولفائدعلعلوجالىاكوامراعطت)؟7(

989X/تانهنت.نهرعدجراؤبتوات!الطابصوركانبظ1581!رنيو

61حهالملا،ناهلانلر

وهذاا!تلة،الثرراضرجاعسجلفيافازنوادىمعركةنمراشغلالضروؤعلكلرايلحونالملحاءكان)76(

،مفاءالحغ!الله،فاللههذاوال،...:للصنمورموجهةرسالةفيكايهر-ثلا-الجنوىرضواناليئ

لججةهيالتيالكفارلمد6ينالحركةمنالوت،هذالالمحكنةالفرصةاتازهنلرعيتكمظهرماوهوالعغ

ئل-اللهنص!بم-اظنولا،منهماللهامكنبماوخذلانده!وخزى!الاعةهنهرفانهموجتةواصوو

به...،.نايهرآانتحتاجحتىعيكميخفىهذا

42.و!ه2صالاضان،تحمةالاندلى،الم!إ!احمد:انظر

انظر:العراثقعنلهمبالتازلالاجانوعدانهحدالىابصررذهب()77

491-191.:1,pays-Bas5،"153هءه.I..H M$.-

512.:1،07.Franceمه.S .I .H .M 1 are-

.!Braudel,!ام!-!معه....126:2:)78(
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عبدبنداودمعفعلوا)؟ماطموحلهمممننفسهالمالكاليتأفىادببحضيتصلواأنالممكن

هبلعدوهأمر)يتفقدفهولذلكالمغربغزومصدللاتراكمساعداتيقدموأأنالممكنومنالمومن(.

"،97(.دواؤهويحجزدأؤهيعضلأنتبلويعالجهضكته،وتكئرشوكتهلثتدأن

الدوبة:ابصورعلاثاتفيالأندل!تضة

الدولكافةالىاتجهفقد،الدويةالمنصبورصيأسةفيأساسياكناتشكلالأندل!قفيةكانت

وفي،المغريةالعورتحريرفيأهدأتتحقيقتصدمحهاوالتسيقللتحالفللاسبانماعداءتكنالتي

فكل،ثانيةمرحلةفيدارهمعقرفيالاسبانوغزوأولىمرحلةفيباسبانياللمورسكيينالمساعدةنقديم

ضدألانجليزمعالتعاونالىأولاالمنصوراتجههكذامسبقا.المحددالاتجاههذافيتسركانتتصرفاته

أنطونيولدونالمساعدةبتقديموذلكالبرنغالية،المشكلةحرا:العاونهذايصرروكانالنالطفليب

(Armada)الأرماداحملةفيالاصبانلحلبعدايعاونفيالرغبةتعززتوقدهـ(،)5عرشهاسترجاعتصد

مخؤالمنصورالىبالثرىالي!إبيتالملكةأرسلت151X(88غت01-يوليرز)35الانجليزضد

التيالماديةالمساعدةمقابلبا-لمغربعندهرهينةسيبقىأنطونيودونبنكرستوفدونالأمربأنأياه

ويوكدالأمرعلىيطلعهمرلاتهالىكمبالمنصورأن!!(،,)عرشهلاضرجاعأنطونيولدونسيقدمها

المساعدةنقديمعلىعزمهبل،المغربيهددكانالذنيالاسبافيالخطرزوالالومتنفسمطلهم

الأمرلهذاللهوالمنةالأرمادا(فيالانجليز)انتصارذلككان"...:نفسهااسبانيافيللمورسكيين

،وأمطارهبلادهعلاللهبكولالاستيلاءفيالمنتظر،وعده)نجازعلىوعلامةوالظفر،الاقابلعوانالعزيز

راللولالالفةالأعصرفيعلهمالمتغلبابقدةواستنقاذ،دارهعقرفيالمظفرةاللهبجنوومنازيه

،مطلوبأهونصيوفناعلىاللهبكولهىاليالأندلىبلادوبخاصة،وأظفارهأنيابهبينهنالماضية

آذنومدلجيدناالأيامخبأتهاالىوالقلادةأيدينأ،علىاللهبحولالمشردةالوديعةفهيموهرب،وأيعر

صرفقدوفعلاهـ(.وأماته..")2ألاضتراكالاديةصاعتهوبلوغوميقاته،اللهشاءإنذلكزمانبدنو

السنةنفىفيباراغونافوزهفأعلنت،للخلاصموضراواعتبروها،الاسبانب!بمةالمورسكيون

لهذا-اللهأيده-الآنوهو"...:ذلكفييدللمنصوريكونأنيستبعدولا)88؟ا()؟8(،

عنينأبماتوصلالذلكوالاستدأدالأهبةمدمعلوامف)وتحماثة(وشحينسبعةعاممنالعهد

القرغإلىالاتفالكلآالأعمالمجألاوأنفساخاللطانجناحوامتدادالملكنطاقاتساعمنذلك

الجنوبفيأرضهمواكراءالمعركينجهادمنوهمهقصدهوجعلهعزمه-اللهأيد-ايىصرفلما

كلمة)علاءفيالكريموعدهاللهيجزحتىأقطارهمالىالبوثوموألاتالأماميةيحساكرهوالمال

417.:1افض،التاض،بناحمد()97

)55(

)81(

15؟صصمدة"رصالل)82(

)83(

513.:1,eerie, Franceهـأهـم.S..I .H M

151.:2,aerie, Franceهـأ!م.S..I .H M

!Braudel،مه!ولممم...ء2:.127
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علىبالهجمبتطوانالأندليةالجايةأمر)ذ،نفسهالمنربدانجللذلكموازبعملومام..كهـ)40(.الحق

الظهور...")وهـ(.منلهمأتيحبماسبتةعلكسولواأن)وكادواالسنةنفسهندجنبرشهرفي!عبتة

الفربيتقصدت)ذ،الاسبانضدعدائيةمظاهرةفيبم!ابهىالأندلسيةالجاليةضارنتكا

علىمعهومنالاسبافيالسف!رأجبرممافي،الاربإضراموقاتDiego+أمهـولبالمغربالاسباق

على-الانجليزمعتحالفهفي-حريصاالمنصوروكانالمهاجين)6،(.ضدالنارلةالأسلحةاستحمال

وخارجه:المغربداخلالأندلميةللجاليةفعليةمساعدةتقديممنيمكنهقوىأسطولبناء

الجهادفيرغبةالأساطل،منالاكثاربصددالعهدلهذا-اللهأيده-الوموهو)...

قالاسلامأمليملغحتىوالمدد...العددوافراللهبحمدالأصرقوىالدين،عدوعلىوالاستظهار

نأالافيفليبحاولوفد.")87(.البحاد.والأفطاراللادأقصىمنالأندلىأرضمنويفتجالجهاد

هذافيالفشتالمييأيهر)ذ"،الأندلسية"مشارسهعليهليفسدأنفسهمبالمورسكيينالمنصوريواجه

المنصورلةالمولويةالأماميةالعنايةجانبمنتلتهبالعنمنارأيضاالافي()فليبوأنى«)...:الصدد

بنجديدهمتمدالثريفةوالهممأضطاباوعدةعددبكلالزاخرةأمواجهتضطربالاحتفالجمراقهابا

أيده-المونينأصرمولاناكانبماالحربيةب!الآلاتالجهاديةالمراكبمنبالاستكثاركلفتالأسطول

رسوملنحديدالاسلاموعساكراللهبجنودالههاالجروعبورالأندلىجزيرةفتحمنيومل-الله

مكافأةفأعتملذلك...مغبةالطاغيةوحذرعلبا...المتفلبالكفريدمنوافتكاكهابهاالايمان

وراءإلىبهورمىلذلكالاصرفأمل...الدينعهدفيبهيفتأنأملبماالمومنين...أمرمولانا

7يوممالقةمن-انذاكباسبانيااللاجىء-باللهالغالببنألاصرأبكروفعلاهـ(.الجر...")8

التمتيثنمحاآوطأةتحتيعيونكانواالذىالمورسكيينمنمعظمهاجرازهمواتومحه5915ماى

!الاضطهاد،جحيممنفرارأافريقياثهالإلىباللجوءأمان!ميحقيقفرصةذلكفيفوجدوا،القمحية

كان-سابقاذلكإلىألمحنا؟-أنهخاصة،منهمللتخلص.فرصةكذلكالافيفليبوجدها

وأمةالمنصور.عمهضدالورةأعلنومنهاالمحتلةمليلةبمدينة)ذن،الاصر،نزلهـ(.)9لطردهميخطط

ق!إتهضمنهموجوأنإذالمورصكيين،منعدداتضمكانتكونهامنبالحصوصتأقالاصرثوزه

80ص،ناهلالفال،ال!فىعد()84

ه9!صالالو،الممدر5()فى

(86)879.:2,S..I.H .M lore eerie, Angleterre

.791عىالصنا،ناهل()87

؟-4؟.رمصة،وللل،017البابق،الممدر)88(

recherche-+ط!)98( dune conquete : 'I Espagne ou les Indes, inهـ!اMarocا!,Georges Pianel

513-512.3.4 + 2 PP5391,ءا t xء+امم

591.ص،العدةالدولةصدلالممرليكيم،الكيمعد

ملاحظة:

ابثر.الالفكابملحققالناصربثوؤايحلقةالرصائلبمضكيمالكيمعدسر
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قواتتضمهاكانتالتيالكبورالمورسكيةللجاليةنند!كبر،حدإلىمنهايتخوفالمصورجعل

التيالصعوبةتفرااييالعناسزبينمنوهذامحها،لهكانتالتيالابقةللتجاربونظ!!،الخليفة

لىIوولاتهإلىوأرسلعلهاالتغلبمنالأخ!رفيتمكنلكنهالورة،علىالقضاءفيالمنصوروجدها

علمستقبلايولرلنهذاالاسبانعملوباأن،المحققالأنتصاربهذا!ايخبرهمالعر!الرقعلماء

الاندلسية:مشا!سه

علىالحقدينإظهارفيالصادقوعدهلناوبنجزبفضلهالدينعدوعلىاللهيويدناإن)...

اطلالهواحياءبهاالايمانرسوموبحديدالأندل!فتحأصبابوممونتهبفضلهعلياوبسهلكلهالد!ن

..0")59(.اللهبكلمةأرضهافيالاذأنلانينطقحتىالدرس

مؤهلبأنه)منأعهمالىالعر!الرقعلماءالىالرصائلتلكتوجيهوراءمنيرميالمنصوروكان

كانوا-ابالتمحمدعهدفي-الأتراكأنخاصةللمورسكيين،المساعدةايفديمغ!مناأكر

تعيشهاكانتالتيوالفتناثوراتج!اءومنالثرتية،بأرولىلاحروبهمج!إءمنالكثريعانون

الامبراطوو!ة.

وفرنساوبريطانياالمنربيضمعسكرىحلفلعقدمحاولتهقالمنصورانطلقفقدوبالفعل

منمتخذاللاسبان،القاضيةالضربةتوجيهعلىمصصماكانالبروستاتتيالمعسكرأن)ذوهولدا،

بتخريبيقومأنالمنصورمنايزابيتوطلبتاسبانيا)ا!(،قلبنحوانطلاقماعدةقادسمدينة

شديدا)2،(.امتصادياحصاراعل!ايفرضوان،بالمغربالاسبافيالاحتلالمراكزحولالزراعيةالمناطق

فيالعمققبلالأماميةالمراكزضربأىنفسهااسبانياعلىللهجومأولىكحظوةالحملهذاويعد

إلايغادرهالمإذأشهر،6لمدةظللدنإلىوفداالمنصورأرسل0016سنةهنمأرسوفي،الداخل

:(93Qفيالمنرلىالوفدمقترحاتوتتلخص1016،ينايرمطلعفي

المحتلةالم!إكزفيالاصبأنعلىللهجوموذلكوأنجلت!أ،المغرببينعسكرىحلفعقد-

غرلطفيالاسبانيةالمستعمراتعلىالهجوموكذأنفسهااصبأنياالىذلكبعدالحربنقلثمبألمغرب،

الثرمية)هـ9(.الهندوجزرArguinوجزيرةأف!بقيا

الاستفادةذلكمنالمنصورمصدوكان.انجليزيةسفنمتنعلىحلبإلىمغرلطوفدنقل-

.آنذاكالعمانيةالامبراطولىلةتعثمها"كانتاييالسيئةالظروفمن

191.صالمدا،ناهل)59(

.19صالصا،ناهل)19(

)29(121.:2,aerie, Angleterre3هـأهـ.S..I .H M

)39(791.:2,eerie, Angleterre!3أهـ.S..I .H M

521-516..GeorgesPienel, op. cit., PP

.64348ص63961،الثامنالحددلطوان،كلةالمنر!،الاريخزوا!امنتاوت،بنعمد

)49(222.:2,aerie, Angleterreهـ/هـأ.S..I .H M
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الأت!إك)،"(.معلعلاماتهان!!حلبالىالمغرلىالرفدنقلرفضتاي!إبيتلكن

المحتلةالقواعدتهاجمولااصبانيأمهاجمةعلىتوافقلاأنجلت!افإنالأولللاقت!أجبالبةأما

ضدعسركيةحملةلهىءجنيهألف001ميمةننرضإمدأدهاالمنصورعلىتقترحلكنها،بالمغرب

قروضتقديم!لطالمنصورأنكرالاقتصادية)،5(،لأهستها،الاسبانيةالمستع!إتاحدىالهند،

بينهما)70(.المفتوحةالأراضياقتاموبايالىالاسبانيةالمستعم!إتغزوفيالمغررالقواتثماركة

للمشاركةانجل!!الىبالمنربالأندلسيةالجاليةأفرادبمضتوجيهتخدبأنهاال!ايثأجابتوقد

الأندلسيةوالجايةالانجليزبينقائمادطSالاتصالأنعلىبالفعليدلمما)89(،الاسبانضدحروبهافي

علىورد)ومدأندلسيانفسههوكانالزابيثمقترحاتحملالذىالخاصالسفيرأنخاصةبالمغرب

ايىالقيتسوهااليوالأغراضالمقاصدمنتلغائكممنحملماكللاوقررالأندلىف!العلىمقامنا

تفرب!!لهمررتمماكلووعياوتفصيةجملةفهمناحتىالواعيةبالاذننبهااصغناتقري!اعليهومصصتموها

والانجليز،بالمنربالأندلسيةالجالةبينمباضراحتكاكأىثحىكانالمنصورأنوالراقعأصيع)55(.

؟ضده،الجايةهذهاستخدمواأنللاتراكسبقفقدضده،أيضاي!تخدموهاأنالممكنمن)ذ

المقابلوفيوالمسوولة،القيادةموامععنأبعادهممنإذنبديكنفلمذلك،بعدالاصباناستخدمها

لنهضبالجهادالداءرفعناولو)...)ثارتهرهنكلهمالمغارلةوبأنللجهاداسنعدادهعنالمنصورأعلن

الأعظمسوادهاوتغطيالارضتملابجموعوبربره،عربه،وجبالهسهولهافره،بحدالمغرب

نأالم!لمونوعلمذلكتيسرإذا)...:ذلكفينصيبللمغأرلةيكونأنوثريطة(IOOالشسى..()

كانإذامابخلافوعلهمعلياشىءأهونوقوتهاللهبحولالأمرهذافإنلهمتبقىفتحت)ذااللاد

كانت)ذامابخلافوعلهمعليناضىءأهونوموتهاللهبحولالأمرهذافإنلهمتبقىولاستفتحاللاد

واقتحامبالمسلمينالأخطاركوبعلىيساعدونهلاوعلماءنافقهاءنافإنلهمتيقىولاحتفتحاللاد

هذأبغ!روالنهوضولايتهاحكم)يىويلقىأمرهاإلميسلمابدكانتإذاإلالهمالعظيمةالأموال

.00()151(.الدينفيعدهميرزلاالعرط

:السودانخحعميةفيالأندلسونم!ثاركة

الذىالاستشارىالمجلىينالمنصورصرحفقدان،السوفتحعنبعيدةالأندلىتكنلم

عليهوالاجلابالد!نعدؤلروالأسطولمن"الاصتكثار:هوالهدف)ن-الفرضلهذاعقده

)59(467.,....rrannMا!ط!أ,Braudel!.

.45صالالق،المصدرتاو*ت،بنمحمد()69

؟ها.ص278&كبالرباطاولمةالحزانةنحلرطصدة،ريالل()79

والصفحة.الممدرنفى()89

والمفحة.المصلرننى()99

والصفحةالمصرنغى()001

والصفحة.المصدرنفى)151(
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الأندلىعاكرعليحتمدسوفأنهالمجلىنفىفيرأكد...")201(،دارهعقرفيوعزلهاللهبكول

بهولكاكوأمصمحمدالحاجاصكيامالىبهابثرسالةوفيالناهـ،)؟ها(.ثواروهاذفة"عساكرلأنصا

اللهضاء)نصرفهذلكمنيحصلبما"ومصدنا:تغازىملحعلىمعينخراجفرضمنالهدفحول

...،)"ها،.دارهعقرفيالدويمعلى)العدؤ(ومنازلته..والجها!الروصيلق

أنبلان،السوفتجعمليةفيكبصبنصبببالمغربالاندليةالجاليةضاكتفقدوفحلا

القالةمنعددالىبالاضافة،(1O5)باضارجؤالأندل!جيقتائدالىاسندتنفسهالجيقميالة

وردوىوماسمالأندلىالحروسىوأحمدزرمون،بنعمد:بشممننايهرالأندلييزيا

.(هاندلي)ءالأ

وظلغرفاطة)701(،مهاجرىمنبألفالأندلسيينالرماةعددامهولالاصبافياثررخومدر

باضاعماوالقائدمع-ثلا-ذهب)ذان،السوعلىيتوافدونالأندلسيةالجاليةأفرادمنعدد

الىدخلواالذىالأسبانمنعددأيضا.الحملةقثاركوهد)155(.الأندلسيينمنخسمائةحوالى

كربحدلشتخدمهمالاصلامفيبالدخولامناعهمعلىبنفسهبسهرالمنصوروكانحديثا،الاصلام

علماءمنرجللىكرمد"وكان:الصددهذافيالحجرىالثهابذلكفقد،الع!ليةهذهفي

بها-وماتالسودانبلادالىمىئم،برمضانوحميأسللاثمراهباوكانمراكقمد!نةقالنمارى

بعديديهبينباحضارهأمر-تعالىاللهرحمه-أحمدمولاىال!لطان)ن:لىوقال-أعملوالله

فررحسنباالكاهيةأنالسعدىالرحمانعبدكركا...")155(،النصارىعلماءهنأنهعلمأن

IB Ferrer(.راهبا)115ن

عهابتعدتوانالجاليةبهذهاذصورلعلاقةالمميزالطابعهوظلالحذرأنعر

زالتماالسي!؟فيرغتمأنخاصةهولاعأالكثصاعلمثنالمنصوريكنلم)ذان)111(،بالسو

20()1
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128صالملا،فاهلالثتالى،الزروعد

والصفحة.الممدرنذلى

134صص!!ة،ثالل

Lasمناسبافي،أصلمن cueves-حدكا.الاسلامالىدخلومدكرناطة.تر

488.46.trimestre,2391 P؟.سم+,Relationde I!Anonyme Espagnol

138.عىالودان،دارغالحدى،الرحمانعبد

.468.4.trimestre,,2391 Pس!ول!Espagnol, in!+ا!هـ+لأ+هRelation de

181الحصدان،لأرغالحدى،الرحمانعبد

154صال!لون،الؤمعلالدفىناعرهكال!اباظزيتةانظر

.472+4.trimestre,,2391 P*ء8.مال!هـRelation de 'I Anonyme Espagnol, in

مصدركانلانهنه،ايخلصهوالوانالالاندلىجهقارسالمنالمتصوانالال!رعمدذهب

له.بابةملق

انظر:

.157صالص!،السودانلالم!ى!كميدآ!ة
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المنصوؤظهالتيلأهدلفمعتماماننبملاوقادتهلأندلىالج!قهذاتمرفاتوبعضمائمة،

منصورالقاثدثأحمدموىالسلطانأنثم"...:لصددهذاؤالسعدىالرحمانعبدكايهر)ذ

جعلممالاهانته...،)112(،وخ!زرمنينعمودتجنىبر3!سودانأرضالالرحمانعدابن

كذلكلأمراصتمرومدا(،1فعها)؟مئكوكغ!منيةبكامياتلأندل!ةالحاماتيتبدلالمنصور

تدل!الحسنالقائدثرعئم،...:الصددهذافياثورخنفسكايهر)ذالمنصوؤوفاةبعدماالى

ثمالىأصحابالمردسنوصركةفيأصحا-الفاصحننسركةورالعلاماتوبدلالجيقنظام

يوفارس...،)114(.ملاىالسلطانكدمنكانذلكأنوركمتخهصا،والأندل!يينالعلوجولرل

لالأندلسض:ابموراهمام

لهايفتحكانذلكمعفإنه!لأندلشةجالتتجا.المنصورلبعهاالتيالحذرصياسةرغم

الىواداصمج!شمنالدولةؤالحاصةالمناصببفنلفالىولأرتقاءبلوالارتزتسالعةصبلباستمرار

العكلقعلهجرىالذى،والنزليب:المنصورجيقداخلبالغباهتاميحظوفيكانوافقدذطدكر

السكران*برفهماثم...الرقةجيق*برفهثمالسوىجيقأولايتقدمأنبالحضرةالنارعاكر

ودخلؤجلدضهملبىوهنالأندلىوعسكرال!هيانضافومنالمعلوجيالموالىعكر:العظيمان

الأندليةالجايةكانت)ذأكضا،ا!الهذافيبالأ!ولالمنصوراهماموكدخلا(....،)؟ازمرتهم

الاجان،لدىلأصىمنعدداتخلفالعملياتهنهوكانتالجهاد!ة،دلياتهمفيالمناربةتثمارك

كلؤالأصرىهنالكو)خراجهأبذا)المنصودأصدماتهومن"...:افتدائهمعنكنواقلافكان

المساعدةتقدمااصذلكالأمرتعدىبلوغماكه)،11(،الأندلىوجز*ةالكفرةبلادأقطارمنوقت

حاميالثاشبنغالبالنيثلأ!كبكلمساعداتمدمفقدالمفربخارجيلأندلسيةللجالية

سنةوكونةجامعمرليزيرتفيبهاجتمعومد-القاضيابنكأيهر)ذ(،بتونى)الأندلسيةالجالية

هذافالبلدربلغفلصاأ!ضاضريفاالبيتأهلمنأصا"استخلص:أنهالمددهذافيهـ-889

أبونحدوفاعمدئهمالذكنالرفاءصادأنناسكةمنيحنيضرنى،بذبالايخلصلاواللهالركف

.00،)115(.!فأوقيةثلاثةعلىينيفالمالعددوكانالمنصور،العباس

175صان،الولال!)112(

332عىيق،الاالمصر،الر!،محمد)113(

391.الودين"لمندا)114(

302.عى،ساهلالضئال،العزفىعد(11؟)

346.:اصالمصالتافي"يناحمد)116(

تونىال)كذ،الاندلىجاه!لا:يترنىالاندلون4حمالئئهنا!ورعنالتنصابضرنرل)117(

حماكوالالخخال،ترنرصاروا،لحوانت،فارشوالد!ارألماجدألاصالى،ل!جماتا!اججبهمضات

...،الطنكسزالطعاماطحامؤالمرصلةكالرعفهاللهرضيالغسموجرى

ن!2وتماثى،مياليjالا!اثىمر

07.ص،6791الراح،العد،،ا!ولعةيلإمعةصلتمجلةلالتركياهمدعدالنصهذاسرومد

261:رحفاددصم)118(
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كانوافقدلذلكوالنصورلأندلننبين6لصالأئخطوصئبالفعلكدكونالاصبانوكان

لخبريلثهاليأور)ذإفنالالأندل!ننمنأحدأىيخرجأويدخللاعلىاظرعىضديدى

تعالى-اللهرحمك-،اعلم:!صددهذافي-المنرليالىلأندلسمنالحروجأهبةعلوهو-

ا!الحارىان*د-المشلميز،ؤلهمضما،!ضالأندلسبلادهنالبحرحاثيةعلاييابلادأن

الى-عيميجوزأوتهبلكلاذلككلكثكلا،ضهلاالرياءمنعلهارومنؤوالبحثالحرصمن

هذلىالأسبانحرصومعلكقا(...،)هـابينهممنالحروجكيفيةؤكث!االأمرومني،المسلمينبلاد

الخجرئالها-أوراستقبالهفقديحسنوكانمهمةأندلسيةجالياتالمنصورعلىروكانفقد

بالكلامابتدأتولماالديوان*يمفيحضرتهالىاصدخولفيلنا)المندورأ،...واذن:الصددهذاؤ

خبة،كأضها)كذ،الحاضرونالناسبحسكتجه!يصوتالعلةمجفزلهأمولهأنآخترتهالذى

الفقها،كلاملأنه،الكلامهذامثلبالعرلةظمنلأندلىيلادجمونكيفلوقاالسلطانففرح

بروقيعلأوركاالبلاد....،)012،.تلكفيوالرخاالعافيةورأكاالقدما،الأندلىكافةبذلكوفرح

فمفتحالذئالأئدلى!يينأحدعند-النصتصالىذاهباكانعندما-بتطواننزلأنهرحلتهفي

عمدبنأحمدالسيدوهوفيهنحنالذىابزلوصاحب..".:يتولاذوالأرتزاقالسعةشلالمنصور

السلطانقبضالمتولىوهوبها،والعةاليسارأهلمنوهوالنرناطي،الأندليالمفضلبنأحمدبن

ذلك...،)121(.وكروالأصارىالتجارةمنالا*جلوماسبتةمنالنصارىعندهنيخرجلما

.22صال!لرفى،اكلكلالدفىداصرا()"ا

)012(l 02ص،الايقلمممر

184.صال!به!ة،الط؟لالمدكةالدمحة)121(
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استخلض

ملوكمعهموسلكال!عد!ن،لدولةالأولالعهدطوألالمنربالىالأندليينهبرةاستمرت

دوندائمامجولكانالذىاابركىالضغطنتيجة.الحنربالبعاملتتسمخاصةصياسةالدولةهنه

الجاليةادماباست!اريحاولونالسعديونكانفقدالأندلية،القضيةحولالسعدىانحططتحقيق

اياندلسينيننتجرىكانتايىالمكبةالاتصالاتلكنالجهادكة،لعهمثامختلففيالأندلية

الماعدةتقديمدونالأحيانأكلبليوتحولبلالمشا!يع،تلكتحقيئدونتحولكانتوالأت!إك

باسبانيا.للمرسكيين

بلبم!إقبتم،ضاكقونهمأوبالمنربالأندلييننثاطمنيحدونالعديونيكنلمذلكومع

والاجماعيةالاقتصاديةالميادكنمختلففيالعحلمجالاتلهمخعح!!فقدالصجج،هوالعكىأننجد

شزونه.قكتدخلونلادأم!!ومافيهيعيشونالذىالبلدصلطةتحرموندامواماأبنا،والياسية

قالمساعداتكفدمونقيةمردرفيالسعد*بئوالملوكبالمغربالأندليةالجايةعن،)ذنهذا،

اللمآتتفككعندماسيحدثفماذاالاسثناهلية،الظروففيالأمرفيويحسمونالعاديةاارف

جدعلهوأساليبويأفكارخاصةظروفقالأندليينالمهاج!نمنضخحةأفواجالمغربعلىوتتدفق

عددأوطموح

اللرايعة.هن!منالموالميالفصلفيس!إهماذلك3
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الثالثالفصل

انتطو4اق!ا؟أبيمبمصبالىترللمميةالجالية

خاضؤالذىالص!!م!إحلآخردثرالسابعالقرنبدايةخلالباسبانياالاندلسيونعأش

ذنكواتىالتفتهز!أ،)محا2الاسباقالقمىالجهازضد9016(-)2015كاملقرنطيلة

علعديدةمئمكلللاسبانسببتالتيالصامدةالفئةهذهمنللتخلص)حلكآخربنفبمالص!!

ذ)،نهائيةبصفةحستمدالمسألةانمظيسروالمالاندلسيينلكنوالسياصي.الدينيالصحيدين

الاصبان،منللانتقامانم!بهة،قواتهملتجميعمرحلةالاهوماافبتيا!الالىنفبمانيشرونكانوأ

الوضعية،لهنهحيانميذجابالمغربألاندليالاستقرارو!طيالمفقو(.وسهم)فرالىةالعووبالتالمط

الملائمةالبذوفبالمغربالاندلسيونوجدهل:المناسبةبهذهيطرحالذىالزليىالسوالانكير

طموحاتهمألخقيق

تدهورالمركزكة،السلطةمستوىعلىسيا!انقسام:خاصةظروفايعي!المفربكانلقد

الخط!الجفافالىاضافة،القوافلوتجا:،والذهبالكر،:للمغربالاصاسيبالمواردلحقخطر

وادت،الاشخاصالافبحياةايدتاييوالاوبةالمجاعاتظهورحدة،الامتصاديةالازمةزادالذى

خطر.ديم!إفينقطألىبالتالمما

الوضعية؟هذ.تبعاتالمغالىصةمعالمهاجرونغملفهل

الزعاماتبعضوحاولتفرفضوانفوذهالتثبيتتستغلهمانالمركزبةالسلطاتحاولتلقد

واولثك.هؤلاءمعالاصطداماسأبهمادىالذىالامروافتمرالجهاداعمالفيبهمتستحينانالمحلية
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رتراقاببمصبالاندلسيةالجاية:أولا

طاعةفيالفورعلىودخلتبلا،مهمةاندلسيةجاليةعثرالسابعالقرنخلالاستقرت

دأخليا.منافسيهلمحالىلةاوللجهادسواء،والحربيةالماديةامكانياتهايقدركانالذىقلدانمولاى

اعطائهافيدائمايفكركانبلالغناثم،عثرلهاوتركالمن!ة،اعيانامتيازاتبنفستتمتعوجعلها

الهورنالثيونفاصلحسحدى،مائدصلطةتحتالقصبةفيذلكبحداصتقرتوفدميادية.)1(مناصب

صنب")2(."كمدينةمخرلةشبهكانتالي"القصبةفاصبحت،المهدمةالمنازلبناءواعادوأالاصوار

باقيفيالمنبثينالاندلسييناستدعوافأنهمالوقتنضىفيموتهملتعزيزوكذااليطرةفيرغبمولاشباع

اذ.،القصبةمنبالقرب!قرونوجعلرهمنقليممصا!لفتديدحدالىي!هبرا،الىالمنرتاجزاء

بسلطةالطموحهذااصطدموقد)؟(،القديمالمرحدىالسورداخلالاندلحيةالربا!مدينةانبحثت

باغتيألالزعرورىالعزيزعبدالقصبةعلىقائدهالاخرهذاامراذزبدان،يفرضهاكاناليالوصاية

البقاءفضلواالأندلسونلكنواعانهم.الاندل!يينثيوخذلكفيففاوضعنيه،القبضاوالياضى

ضده)،(.تحاكمؤامرةايةمنوحمايتهالمجاهدصبهانب

لهيبحثبانالاكاكرالسالفلقائدهبعثعندماالثانيةللمرةزلدأنمعالاندلشونواصطدم

خاصة،العرضهذارفضوأالقصبةاندلسىلكنبدرعة.رمعتفتنةلاخمادالاندلسيين)؟(منبالمزيد

فهرب)الصح!إء(بهاغيبتهمطالت"اذمواطينهممن004ايىآلالذىالمصبريعلمونانهم

بمنالاخرهذافبث،السلطانعندلهبالوثايةالزعرورىمنالخلمرعلىوعزمرااكزهملأ،)6(،

طاعتهمظ!رين(لزيداناله"كتبوا،وممتلكاتهدارهالاندليونونهب(،1625)سنةعليهيقض

يكنلممصوهلكن(،)هـ(1627مارس)نهايةعجيببمملوكهلهموبحثونفاما")7(.فهممكيدة

)1(

)2(

)؟(

)4(

)5(

)،(

)7(

)8(

591

091.:3.franca3،ه.!أ.S .I .H 1.M are

75:,eerie,Pays- Bas53111.1.8ه.".

الةديمة.سلابموازاةالجديدةسلاا!ضاش

انظر:

8-7:505,Pays-Bee!أم.S .I .HM.1lre

.+trهه-XXXIV, 3e.،!550!15-51-*!أ!!.أء "Sal6- le- vieux etحأهاا.R.Rivard et J

.442-.4791.441pp

/402.؟02عى،الطليالفقههظهورعناطبراملالى،ابو264،عىثدينزهةالافراق،م.انظر

لانهالمورمحنمنالغايطلباخراثطداناللطانانتق!فى!ها!ونجونذكر

انظر:جيوثه.أحنمن!!دهم

93:3,S..I.H.M1 Are aerie, Angleterre

هـ،2.صالاثتىالمص!رالافرافي،م.

والصنحة.المدلرنفى

الاندلين.ضدبهاللوموفابماو:القاثلعلبالاعتادتعلماتلد*كانت

S..I,191:3:انظر .H1.M are ! rie, France
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القادةجمعطردواكامتل)"(.انالىمنهيستهزعونوصاروابه،يعتنوافلم،سابقهمصرهناحسن

فحليةمؤامرةبذلكفكانت)11(،الهجرةعلىوارغسوهمسلاحهممنالمغا!لةوجرواالعديين،)15(،

)12(.السعديينضدمحبونمة

رسالةالانجليزىالاولضاركالملكاليهكتبفقد،الاحداثهذهعنبعيداالحياشىيكنولم

ذكر-ومد)13،.الثورههنهفيللاندلسببنمدمهاألىالماعدهعلى!اصهته1627اك!وبر12في

لمحاصرةمويةمحلةالمحمفارسل،طاعتهليالدخولعلىالاندلسيينارغامحاولقلدانان!!دانالاب

هذابرأنتهىللاندلسيين(.العياضىمساعدة)نتيجةمث!جحةنتائجبلونالحصارهذاظللكنالمدية

ويلترممون،والقصبةالمدينةسادةهمالاندلسيرنبمقتضاهبصمبحالطرفينبيناتفاقبعقدالحصار

فيبالفصلمكلفينموظفينوجودقبلوانم،السلطانالىسمنةكلفيالاسرنممنعددبتقديمبالمقابل

)"ا(.العدالةوتطبيقالجازعات

الحكم،مقروهيبالقصبةالهورناتثميون:"جمهورلات"ثلاثاذن،،نمونتهكذا

على-انفسهمتنظيمفيالاندلسيونوشرعبلا)،1(.ثاثةوجمهول!لة،بالرباطالاخرونوالاندلسيون

قبلمنسنةلمدةينتخب-قائداوحاآبيداصبحتفالسلطة-،بأسبايمأعليهكانواامغرار

قضايااما،والدبلوماسيةالحربيةبالقضاياالايهغلا،الديوانوهذاعضوا،16منمكون"ديوان"

الاندليمون)ءا(.الايخهيمثلبكنلمالديوانهذاانبالايهروالجذيرفمها،يفصلهنلهافيعينالعدالة

صنةالحلويينمجيءالىوكامضامتقلباظلبالمنطقةالسياسيالاندلسيينتاريخفانالعموموعلى

أساسمية؟مظاهرثلاثةفييبرزوهوا،666

الداخليةاممراعاتا5

البحرىالجهادء

اودوبامعمالعلاقاتء

302-402.يق،الاالمصصر،املاقبوا4264عىبق،الالممدرا،الافرافي.م)9(

انظر:ا!اوز.القا"دلطرفهنخلانهما!رنكايهر:سلاحظة

.France,3 : 191 note Sهـ+ممه..S .I .H 1..M are

.عه،إء.8)01(

t!ء+"!"ء60.05)11( do.مامعنمه.P Dan, Hbtoln do

12():291.3,France7!ههء.S .I .H er18,.M

(13)291.:3,France!،315ء.S .I .H .M 1Are

حم!ه!مه،ه8.ه!مه!أ!.0ء.902)14(
هنا-لانرمرور،ا!بمبجمهر!اتثلاثبوجوالقائلالرأىمعJacquesأ!3اهـاكا!يجاككفقلا(1)و

كانتفالريارومماما.الصحهحهر.العكىانحينلوتأفئمفلةلولثلاثبوجودروحيقد-رأولفي

محكمقلامماكهدتمميكانالذىالحائيامرأةتحتكانتالقدقيوصلاللقصه،اكوماتاكبفيخاضمة

:4محالظريالقصبة.موجوثةكانتالتيتلكهيواحدةجمهوطةفاكاناذن،6رأكهضيلاحمه.المدت

doهـأ Robot.1 215: - note!مامdoحمه"ها

)16(.902.P.Dan, op. cit. p

9.:5.Pave-Bas.م!"ه.S .I .H 1,.M are

191http://kotob.has.it



!م
291

ميهله*حرليهايا
تيعأوطعر

.3!!

3!-ا.!بر

http://kotob.has.it



الداخليةالصراعات

رغمتام،باشقلالوالقصبةالرباطتمتت(1641الى1627)هنافولىالمرحلةخلال

إلى1641)منالئانيةالمرحلةأما.المنطقةعلىسلطتهمفرضمرنلينحاولوا)ذ،السعديينمحاولات

الدلالي.القوذتحتفادخلواالتيالمرحلةفهمص0166(

أندلسسطرفمنالقصبةحوصرتإذكا!ا،5سنةمنانطلاقأتب!تدىءالأخؤوالمرحلة

نفزدمتحتوالقصبةالرباطبدخولالحصارهذاوانتهى،يخلانالخضرمنوم!اعدةبتحرضالرباط

وزادرثيد.مولاىنفوتحتدخلتعندما1666سنةغا!ةالىكذلكالامروظل1664،صنة

دخلفقد،أنفسهمالأندليينبينبالفعلقأئمأكانإلذىالصرأالداخليةالصراعاتهذهحدةمن

بينا.حادص!!لط(الرباط)صكانالآخرونوالاندلسيون(القصبة)سكانالهورنالثون

:والرلاطالقمبةبينالع!إع

كانوافقد،الرباطاندلسسعلىكسادةانضهم!رضواأنالهوزلاتيونحاولوهلةأولمنذ

مداخيلبمجموعيحتفظونوكانوا،بينممنيختارالقائدأن!الدروان،أعضاءيكونونوحدهمهم

ألابوالهذهبأنيتعللونوكانواالاندلى.المجتمعثرواتومحتفالجرى،الجهادوع!،الجمارك

كانتالحقيقةليولكا(،القديمصورهاوتقوية،الخربةمناطقها)بناءالقصبةلصيانةتتخدمكانت

موجهةوهيبها،المدفعيةالقطعلوضعالسورداخلفجواتعدةبفتجمامواإذ،الرباطضدموجهة

الحكم،وباقتسامالسلطةباتت!امعددأ()الأكثرالأندلسيونطالبوقد17(.)الرباطالىأ!أسأ

لكنرمدينتم،تقوية!ريدونأف!اهمواكانrوالامتيازاتالغنمومختلف،الجماركومداخيل

القصبةصكاندخلوهكذا.المدافعبطلقاتالربأطاندلسىوملتماتشكاوىعلىالهورنأتيون

كال)18(.92سنةمنضتنبرضهرنايةليمريرصراعليوالرباط

ليمدفوعين0ا011639صنةمنمارسفىجديدمنالوضعيةهذهضدالأندلعيونثاروقد

)02(.بأجمعهرقراقأليضهرمصبعلىالاصتحواذالىبذلكيرميكانالذيالعياشى،طرفمنذلك

!البحر،طريقعنومونوهمالهورنالثينساندواسلاسكانولكنبرا،القصبةالأندلسيونفحاصر

نأأضفنا)ذاهذاامموين.هذايعرقلواأنواحدأ(مدفحاإلايملكونيكونوالم)الذينألمحاصرونيتطع

الأندلسيينوتصاجوناكهريجتازونكانوا(الأندلسيينتحركاتمرامبةالأجلبسلاالمتقرينالهورناتثيين

()18243.:3,France!هـ8لمأ.S .I .H er18,.M

هنهعناضافيات!رومعوتد،اهلهحروبفيدخلتاتدوالقصبةالرباطوجدابطقةهارسيونمازارجونكد)91(

0163.سنةهناكوبر8فيالحرب

)02(

9:5,Pavs-Bas9هـ3أ.هـ.S .I .H er18,M

216..JacauesCailld, op. cit. P
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استعدادعلىكانتأبضأالمجاورةالقباثلولكنومعاضهم.ماضيتهمعلىويستولونغرة،حنعلى

تدخلوبفضل"المشترك،العدوهذاوأهام.الطرفينمنفييمكنمالنبالصراعهذا!للدخول

تنص،0316سنةمنماىشهرلياتفامه)براممنوالهوزللألشيونالاندلسيونتمكنالمعصوفةأحد

ببط:ماعلى

بالقصبة.كقرالأضرهذاولكنقاثدأ،الرلاووأندلسيوينتخب-ا

المركزكأطرفمنبالتساوىبتخبونعضوأ،16وبضمبالقصبةالديوانيجتمع-2

(.للقصبةو8للرباط)8الأندلسيين

)21(.الجماركومداخيلالبحرىالجهادغنامليمتساونصيبللمدينتينيكون-3

عليبناللهعبدوعين،للهورناتشيينبالشبةمائدأصرونالقادرعبدبنأحمدعينذلكوإثر

للرباظ.بالنسبةمائدأالقصرى

تعالىدللهجوابكملا...كنازلةعليموعرضتالمفرب،علماءالقضيةهذهشغلتوتد

يدتحتوكانرواتبم،ديقتموهأنعلىعندهمكانمالبسبباقتتلوا،الموسنينمنطائفتينمسألة

بينهمونث!أمذلك،سنعوهمواجبممنيمكنوهمأنالاخرندالطائفةطلبتفلماالطاثفتين،)حدنس

اليمجاءقدالقصبةأهلهـكان:الفتةسببالنازلةهذهؤلوضح...")22(القالالىاتىكلام

نيملحن،أمرهوكلتثلونأمورهم،ليويقلدونهبقولهيثقونوصارواوضارطوه،العلمبهفظنواطالب

وميمقتالهمعلىومحرضهم،المدينةبأهليغي3صارالشحنةهذهوقحتفلصا.الحسنوظنهم

هذامالهما-ساداتنا-فهلحق،الثلث)صلاحليالثلثين)فاد،السخطعليموأنزلوابالانفاف،

2(.لا...)رامحقالطالب

افسادكونمنالطالبهذاذكرهما"...:نصهبماالفاسىالعرليمحمدالثخفأجاب

القبولوجهعلىلاالناسمنأحدعنيحك،،الملمينباجماعباطلحقاالثلثأصلاحليالثلثين

الثلثجوازحكىوانما،والاتفاقللاجاعومخالفةوأختراق،اختلافهوو)نماالبتةالردعلىولا

مناقاالاملفسادفان،امكنماالفسادتقليلعلىومحافظة،الاملعلىللاكثزايثاراالثلثينلمصلحة

.)24(امكن"فاد.

اندلسىمحاربةعلىالهورنالثينحرضالذى)الطالب(هذاعن-هذابعد-نتساعلانلنأ

1وا)كاالجددالمستقرينهولاءالىالرضىبعينينظرونيكونوالمالذينسلاسكانبهبثهل.الرباط

؟فثتالة(نصارىيمونهم

)21(

236.:صانحتارة،الجواهرالزكاد،ا!ز!زعبد()22

والصفحة.المصلرنفى23()

والصفحة.المصصرنضى()24
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لللاوونفالنسبة،الجانبينبهتواجهالذىالجانبعلىاكدتنفسهاالنازلةفانكلعلى

حكملمعرفةؤشوفله،وتحظيمالدينليرغبةلهمالطاثفتينولكن!...:هولاءعقيدةصدقتؤكد

لابانهمالمغالىلةامامتواجههللعياشىوبالنبة...كهـ)؟2(،اليهوالانقيادبهالعملليوغرضالثريعة،

:تجهادايقلون

ذلكمعوهم،الموجمنك!روعلىالبحر،ساحللياثغورمنثنردذلكمعوهم"...

البحر،ليالحدونكايةلطاجادولهمالوم،نصفنحوومسافةمتصلبرليالكافرالعدومجاوزه

...")،2(.قوةمنلهاسنطاعواماإعداد

ناالدايةمنذونوكدسابقا،اليااضرناالتيالحكمليالازد،جيةهذهالىالامرألوهكذا

تسظعيلمكهـ،الطرفينبين"هدنةالىالاتفاميةهذهادتفقد.المرجوةالتائجالىتؤلمواجيةالازهذه

احتجاجاتالرباطاندلسيورفع163اينايرمنذوهكذا)27(.حقيقيسلاممستونسالىتصلانقي

الشرقجهةمنالقصبةاصوارطولعلىخندماالهرناث!يونحفراذ،ج!إنهمممارساتضدجديدة

مثركعدوجديدمنصيبرزلكن)28(.الرباطضدومالقتدبيرانهعلىواضحاالعملهذابداومد

الضفةعلى"جديدة!معموزهوجودمنثحونسلاسكانكانفقدمؤقتا،ولوالتفاهمالىبهميدفع

ن؟اذاالواء)02(،علىوالاندلسينللأسبأنالمشركالعدوالعياضىالىفالتجأوا،رقراقلالياليرنص

و(.)5الاسبانمعبتعاملهمباسمرارهولاءيتهمالمجاهد

واليايثي:الاندليينبينالمراع

له!نعونبسلاالاندلىالىبحثلا...:اذالاندلينبنخبرانالامراولالعياضىحاول

ومناواةللاسلامفهمعاصنمهامنعليهفتثاملوا)المحمورة(الحلقليبقيلمنمها!عدالسلاليم

هنالكومنكبها،انبحدشيئاتفنلمبهاالىفلما،الحلقلاهلالمددجادحتىاعيأضىامحمدلسيدى

الاندل!...بمهـ)ار(.اهلوبينبينهاجغضاءااصتحكمت

عصلهيكسبأنحاولالعملهذاعلىالامدامقبللكن،متالهمعلىذاث)ثراعياثىاعزموقد

بأنالنصارىأعلمواالأندلىأهلوكان..".:الحلماءعلىأمرهمبعرضأنو،اثعيةالصفةهذا

وضاورالحجةعليمفأقاممحمدل!يدىذلكفبلغ،اقامةلهلي!الحلقمحاصرةليإتاضاامحمدمحلة

والصفحة.المصلرنفى(2و)

والصفحة.المصدرنغى()26

)27(217..J.Caillb, op. cit. p

)28(037.:3,S..I .H M.1are aerie France

)92(.Pays-See, 5 : Sمصمص..S .I .H ni7.M

يأوروبا.الاندليرنيينلللاماتاضصاضاكدتجفصيلابقطةهنرصترجعةال)03(

267.صالابق،المصدرالافرافي،.م)ار(
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الكفارووالواورصولهاللهحادوالأنهممقاتلتمبج!إزالفاسىالغريصيدنطفأفتىمتالهمليالعلماء

،الاسعلىاإلثراءالبيعوقطعواال!إتبمنومنعوهمالمسلمينماللطتصرفواولأنهم،ونصحوهم

-الحلماءبعضانكير...،)32(.والسلاحبالطعاموأمدوهمالنصارىوصادقواأنفحهمبهوخصوا

ماصدقمنبنفهتاكدحتىهذأالعياشىعملإلىيطمئنلم-عاضربنالواحدعبدالاماممثل

نأإلىذلكعنيجبلم-اللهرحمة-عاشربنالواحدعبدصيدنسالاماموكان"...:المجاهديقوله

بجوازفأفتىالملينبغرةويحلمونهمللكفارالطماميحملونالأندل!،لسلامدمحيثبحينهرأى

بفنوى،جهوهالأندلسيبنفانفاس،علماءبفنوىاحنجمدالحياضىكانوانلكن...،)؟و(،مفانلنهم

الرحمانعبدبنعيىمهدىأبوباالجماعةقاضىرأسهموعلىهراك!ق،علماءمنمضادة

علماءفضلحينفىالأندليين،بجانبكانواالسلطةومحهممراكىعلماءأنأىر(،السكتالط)4

المياشى.جانبالىالاتجاهفاس

الآتية:النقطلطذلكيتجلى!العيأضىضدنوعهامنفريدةمرافعةالفتوىهذهوتثمكل

هذهاإنالمياضى،لدىكانتالتيوالنفوذالسيطرةرغبةالأمربدايةليالأندلسيونيبرز-ا

كانرجلعنبالجواب-اللهأبقاآ-تفضلواالفقهاء)،لسادات:ضىءلطالجهادمنيستالركبة

عليهالاسأفبلحتىمدةوالصلاحللنسكمظهرأ-اللهدمرهم-النصارىبجهادمشتغلأمرهأمبل

،متثالطاعتهولزوملصزلهيدعوهمفصارذلك،فعلهليالجميلالقصدمنلهميظهربمابقلوبهم

المسلمينمنأمرهيمتثللممنفيقابلبعض،علىببعضهموي!تحينذلك،مخالفةجملىويعاقبمأوامره

..بمه)رو(.فرة9باعةعلىبذلكفتغلبطأعته،يدخلوالانأموالهمويب

"وكان:وجهاديةعمرانيةأعمالمنوالقصبةالرباطليفعلوهماالأندلسيونيستعرض-2

وتحصينهتضديدهليفبألنواالاهمالغايةفيهوسكهالهالجماعةهذهدخولقبل)صلا(الثفرهذا

وكانوا،ناحيةكلمناليهياتونالاسوصارالحواضر"هنحاضرةصارحتىوأسواقهمساجدهوبناء

جزائرهم،ليالجرليالكفرةعلىرةUNامنالجماعةهذهمنيقعلمايكيفلامبلغأالكفرةعينلط

النصارىكانتحتىوياصوهمدرار-ويبونزمنكللطعليهميغيروندورهمعقرثييروغموكانوا

قائمونذلكمعوهموالحقبر،العزكأوأذلهمإلفقيرالفنياشحبادهمحتىبالبذ!،تبأعذلكبسبب

-...")"و(.اللهأيده-المغربمالكأيالةتحتالاسلامشرائعمظ!وفي،الريحةبحدود

762ص،يقالاالمصمر،لأننرافي.م)32(

926.27ءالابقالمصمراملاق،ابو،والصفحةالمصدرنفىالافرافي،()33

؟.2:19،!ركةحجي،م.عندرمصالرباترجمةانظر()34

.241صالابق،المصمرا!كاد،ال!فىعد؟؟()

241-242.صالاثق،المصلر)36(
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لكنهالجهادية،عملياتهدللعياشىالمساعداتكليفدمونكانواانهمالاندلسيونيأيهر-3

،لبأروبالرماةاعانوهمحهللجهادطلبهماذاذلكومع"...:عليهمالسيطرةوفضلبذلكيأبهلم

متطاولةازمنةذلكعليقاتلهمفصارفيم،وتحكمهالبلداصلامالامنميقبلفلموالانفاظ،

ليل!الغانالمزهمنلثىءاليهميأليمنكلؤيوعدبه،يقتاتونمأادخالمنومنحهموحاصرهم

فى(.ذلك...كه)7عنالناسمنمحع!اوعاقب،وغيمبالقتلعقوبته

صارواالاهربهم!ضاقفلما"...:عليمالتضييقليبالنصارىالحياضىعليهماستحان-4

علههم،بهم،صتحانالنسارى،معذلكلفتكلم،المسلمينبلادمنبأهوانهمويأتونالبحريركبون

بهموضاقتالخروجالىسبيلايجدونولافادة،ولاشادةلهمكركونفلا،بالمرسىلهم-سسونوصاروا

ر(.-...ثه)5ونمرهاللهايده-بالمالكاستحانواماالجيفةواكلرا،الزلطاليلوبلغ،الحيل

بعضؤلزعمسلا،اماما؟ءهـه!ارافىالفرن!ىكانا962سنةيوليوزضهرمنانطلاقأوفعلا

الوحيدةالمنطقة،القصبةالفرنسىألاسطوليخربانلطامنيتهعنعبرo)الحياشىانالاوربيةالمصادر

اسطولهضخامةامام-رانلىولكنا)9"(.رقرأق،ا!مصبعلىالسيطرةوبينل!نهتحولكانتالتي

القصبة،ضدالحصارعملياتيوجهاخذهنأكومنالمممررةالىفأنطلقالحواجزاجتازيستطعلم-

تجارخهملاجلالسلمنيالراغبينالرباطاندلسىضغطتحت-الهورنألثوناضطرضه!بنظرفوفي

الاصطولقاثدورجع9201اكتوبر2فياسهر؟لمدةالفزسيينمعهدنةاتفاقيةعقدألى-

هـ(.)5بلادهالىالفزسى

/)3701-0401الملكعبدتعاملضرعيةمدىالىايضاالفتوىتثير-و

لاالملآان-اللهايده-رأىولما...:ألاندلسيين"انقاذسيلقيالاسبانمع1627-1631(

احياءأنتاللهنصره-راىالبرطرلفمنالمحموصولهالتحذرأالحرطدبقمنالاالحمتصل

lالامرهنانفسهم أول!كنفوسلاحياءالبحرطريقمناموأتهمالههملتصلللكفرةهذاعليهلواجب

الاندلسيينبينإلدائرالصراكثبعنترأمباسبانياكانتومد.)41(..."المحصوربنالمجاهدين

صيدونيامدينادخلوهكذا،والفرنسيينالانجليزعنلابعادهمللاواثلالمحاعدةتقديموفضلتوالعياشى

معصريةمفاوضةفي(الاندلسيةوالسواحلالاطلىبالمحيطالاسبافيللاسطولالعام)القائد

هـ(.)2المكانعينفيلهمالحونتقديممقابلاسبانية"حماية"لقبولالمحاصرين

242.صالابق،الممدرالزكالى،الضكأعد()37

والسن.المصدرنهر()38

مة:

علىهزكئملك)بالمالك(!قملى

.1631(-/1627اهـه"5

.)93(

4(.ة

242.الابق،المممرالزياد،العزكزعد4؟اؤ

/3701)ابصورأحدينتانالملك

491.:3,S..I .H M.1dre aerie France

491.:3.S..I .Her18.M eerie France
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الملكعبدمهاقدالتيالمساعدةنتجةبالنجاحيكلللمهذاعملهانالعياثيرأىلما-6

هذاأنللرجلبدافلما:..."النصارىمعهؤلاءتعاملمضيةطرحألىعمدللاندلسيينوالاسبان

الىعمدالمهادنةبقاءمعالمالكمن!ستحدونداموأمالهغلالهمالتضيقمنتصدهالذىألامر

المسلمينانالمهادنةهذهأجلهنالحمويحيلالناسعقوليفسدوصارفعذرهمالمعاهدينالكفرة

المسلسينعقاثدوافسادالمسلمينتشوكقذلكوفيواحدةيداخهم!و!وهمهم،الناصرىمعاتفقوا

الحفبفةفيم!ابهشعلماءصنلففدوبذلكهـ(،3ببعنه...")عنوالخروجالمالكطاعةنبذعلىواكراهم

:واحدةمضيةوليت،مرتبطةقضاياجلةعن

للاندلسيين؟العيايثىمقاتلةحكمما-

الاندلسيين؟بمقاتلةافتواالذبنفاسعلماءفتوىضرعيةمدىما-

؟هولاءاعانالذىالملكعبدحكمما-

أللاسبان-الملكعبدومعهم-الاندلسيينمهادنةحكمما-

عملاخالظانهعنهالمسؤولالرجلهذأأمرحاصل"ان:كالاقيالسكتاقجوابكان

فنعموح!ابتهورلاطهجهادهأما-رحيمغفوراللهأنعليهيتوبانالله-ع!ىسيئأواخرصالحأ

وافسادهالثغرلسكانومحاصرتهحليتهوأعتقادهبدمائهمامحم!ابهوعدمللمسلمينمقاتلتهوامأهي،

الرعفعنعملها،منواخلائهاضعفهافيوالسعي،نظامهموحلالعدو،نحرفيهيالتيبلادهم

.44(()(بمعزلصهاوالصوأبوالد!ن

"يدعىكانانهالاوروبيةالمصادربعضؤلزعم،للقصبةحصارهالعياشىواصلفقدكلوعلى

العياشى-معكانتالتي-سلامنوانطلاماالسعدى")وهـ(.للشريففقطيخضعهاانبرلدانه

عرقلةلمحاولةفارس0005+مرفومابثمالةي!إبطاللهعبدابنهكانببنما،القصبةتضربالمدأفعكانت

علىتحصلانالقصبةأستطاعتفقدتايهر،نتاثجهذاالعياشىلعمليكنلملكن)،5(.المدينةتموين

له.وتأيدهممبايعتهملهواكدواالسعدىالشر!فألىالقصبةقادةاتجه!البحر،طربقعناممو!ن

الوضعيةهذهيستغلان(1641-1636اهـ/40وهـ-0401)الوليدحاولومد

الهورناتث!يونلهبعثانبعدخاصة(والقصبةوالرلاط)سلاالثلاثةالتجمعاتعلىسلطتهلبسط

تمأمامستقلةالثلاثةالم!إكزظلتأذاحمية،ظلتذلكمعالسعد!ةالسلطةلكن،ممثلهموالاندلسيون

اكتوبرشهرفيالحصاررفعبالقوةالقصبةعلىالاستيلاءامكانيةعدموامامسعدى)47(،نفوذاىعن

)هـهـ(.الغربالىالعياضىوأنسحبا632سنة

)42(

242.الالق،المصدرالز!الى،ال!زعبد()43

والصنحة.المصمرننى()44

)45(

)46(

)47(

)48(

891
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الرلاطينالداخلىالصر!ابانللندخلجدبدمنملاذمةالفرصةسبجدالحياشيلكن

سنةمنشتنبرضهرفيمنهاالهورنلأشينوطرواالقصيةعلالرلاطاندلسيوسيطراذ،والقصبة

)"4(.للمساعدةطلباالعياشىالىهؤلاءفالتجأ16،؟ر

الجهاد!ةعملباتهصرخهلكنالرباطاندلسىعلىافجومعلىالامراولالعياشيعزموقد

الرلاطعلى!سيطراصبح)الذىالقصرىعلىابناللهعبدالاندلننما"لدفاصتغلها،الاخرند

منطرةالغرنزلهذاربنىرقراقأرمصبعلىكليةألاستيلاءبذلكلهليغسلابمحاصرةوتام(والقصبة

ر(()3715؟ف!إ-س-)كايرض!زهاءالمدبنةيحاصرونوظلواالمدفحية،لنقلانهرعلىالسفنمن

Rainsboroughلنسبوروغالانجليزىالالام!الىوالتجأطلبهملبىالذىالحياشيالىلسلاالتجأاثرها

)او(،الوقتنفعىفيالاندلسيينولمعاقبةالانجليزالاسرىلتخليمىباسطولهالفورعلىالاخ!هذافاتجه

الىبذلكالقصرىواضطررم!إق،ارتن!ةبرعةالانجليزىالاولشارلالملكمدافعفخرت

.)52(الانسحاب

الانجليزىالاسطولوواصل،1637ماىلي،لقصبةالرباطجديدمنالمياشىحاصرومد

الاصغرالشيخمحمدكاناخرتسجهةومن.مضطربةالقصبةوضحيةجعلممالهالماعدةتقديم

_4501(-/1636-1652 6301A-)الانجليزاوالحيأثىايدىلطالقصبةسقوطمنثحى

انهالسلطانلدىالحياشروجومد،رقراقاليمصباتجاهليمدفعا14منمكونةكبؤحملةفوجه

محمدمعبتفاهمالوتتنفع!ليكانولكنهله،لنسليمهاالاوالرباطألقصبةعلىالاستيلاءيريدلا

منسهاجممراك!بانمفادهخ!!الرجلانوروج،العدىالجيقهمسرولعرملةالدلالطالحاج

الزراعةالمحصولاتاحراقمنتمكاالمنطقةتبأئلفبمساعدةذلكالىوبألاضافةاخر)؟و(.جي!قطرف

لاالىالحملةجنومعظماضطروبالاليالفذاءليخط!!نقصاشبمماالاصغرالشيخمحمدطريقلي

الحدهذاعندالوموفالىمحهااضطربصحوبةالافضالةالىالسعدىالسلطانيصل!،المحلةهجزة

تجةالقصبةفىاضطرابومعالوتهذاولي،(.1637)'سنةمراكثىعأصمتهالىوالرجوع

الثريفلرحداتالناسانتظاروبعد(.المجاعةانتشارالىادى)الذىللقصبةالانجليزىالحصار

صنةف!ا!رلطثوزهوممتاليمالسعدىالج!قوصولأمكانيعدبممنوتاكدهمطويلاالسمدممط

حكامبثلاثةفعوضوسجنالقصرىخلالهاخلعفا(التدخلعنبعيداالياضىيكن)16376

نتخبين:

-aya Vacherالبشير()الكاهية

عباسالحاجصهره-

)94(

)05(

()1؟

)52(

)؟؟(

)54(
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-.El Herrado)ه!!دو(

بالمدينة:اتجاهاتثلاثولات

معالتفاهمعبنوهموهولأء)رو(،رأسهوبقطعالبحرفىالقمرىبرمىالبعضطالب-

التيالخسائروباصلاحالبحر،وعمالجماركمداخيلبنصفالاضرهذاطالبومدالياضى،

الاندلسيونومبل.القصبةالىافورنالثينةوبعو،1637ف!إكل-ينا-سحصاراثناءسلابااصيبت

يايهر.ضىءايالىشأنهلي!ل!!لمالذىالثاكالررورفضوالكنهما!ريينبالرطين

القائدوتليحهالاصنرالشيخمحمدالسعدىالركفالىبالخضوعالاخرالبحضوطالب-

وكانضخصية،اطماعالالهتكقلم)الذىالقمرىمنالتخلصالىبذلك2مونوكانواالمتقل،

كايهتاتور()،و(.يتصرف

حنكةاظهرلانهنظرا،منصبهالىالقديمالقائدباعادةفقط!طالبفكانالثالثالقسمأما-

الاهور.تسييرلطادراية

محمدالىبالانضمامالثالطالرأىالىالجمعانضمانألىيومأ02حالهاعلىالاموروظلت

القصرى.تسليمهوقررواالاصغرالثيخ

عناكومنازمورألىالقصرىارسلالاصطداماتويجنب-الليلاثناء-يوليوز2ولي

)7،(.السلطانالىاقتيد

بالقمحمحملةبفينةالقصبةالىوارسلهحكومتهالىيرجحهاناللطانمررحماعهوبحد

اليمصبالىبنقلهالقصرى(لصاعتدخل)الذىBlakeيللثالانجليزىالتاجركلفالثائرينلدئة

الاصىجميعباطلاقطالبفقدلذطثالجطقة،مجاصرزالمأالانجليزىالا!ولمائدوكانرمرار،

تدخلبفضلالطرنجينبينايفاهمموتد،بالنزولللقصرىالماحمقابلاسير(003)الانجليز

وعلامات"بالتصفيقاتمواطيهطرفمنالقمرىاستقل1637سنةمنيوليوز23ولي"بليك"،

صهرهبهااستقلاليللقصبةالخاصةالقيادةباستثاءمنصبهليتزكمتمواعيد،،والطبولالفرح

المؤ!د!نالمنثقينرؤوسبقطعمامفقد،المومراتمناسديداباحباطسلطعهواظهرالبشير،الكاهية

القصبة.خارجنفوااوهربواامافانهمالاموناماالطاهر،بنصليمانصهرهبينهمومنللعياضى)8،(

والقصبةالرباطاصبحتاخرندجهةومنو(.جديد)5منهمأهدوءوالقصبةالرباطاستعادتوهكذا

تجويحهما.طريقعنالمديتينأضعاف7لياملاىللحياضىيحد،،الاسبانمنثمونان

)55(

)56(

)57(

)58(

)95(

002

054,:3,France

542.-054:3,France
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تحتجنديا5؟ربالقصبةالىاللطانبمث8163سنةبدايةلطالفمرىاغتيالوبعد

الثر!فسلطةاعادةوهوهدفهالىوصلانهمدعيأالحصارالحياضىفرفع)55(،الحلجمرادالقائدامرة

الرباروالىالدخرلالهورنلألثونيتطيعبمقتضاه1638سنةابريللياتفاقوعقدالسعدى،

المحموزه)1،(.أمامليعسكرالحياثىوذهببها،املاكهمويترجعون

اصبحاذالحياضي،منبتحريضاخرىمرةالصراعتجدداضهرثلاثةمناملوليلكن

دخلواالذ-شالأع!إليمنالفبماعدةالرباطصادةهم-المدينةالىرجوعهمبحد-الهورنالثون

عادافعاذالقصبةعلىالاشتيلاءمحاولاتهمليفلواولكم،62(الا)امموينلنقلالمدينةالى

مراد.القائدامرةتحتالمديينجنودكادافعكاالاندلسيون،

علىافجومالىبالهررنالثنيدفعكانانهالاسلاعنبيداكانانهعلىنجالركمالحياشىوأما

الاندليرن،صحالحصار)؟6(.تكثيفعلىوشجعا389صنةليجديدمنظهراذ،القصبة

عنالدفاعضمانلاجلاصانياأوانجلتراالى:الايتجهونسوفانتيالجهةعنبتاعلون

الحياضىتحركاتوكذابليكالانجليزىالحميلخطواتكثبعن-ساتبونيأصيدمديناوكان!انفسهم

سنةلنسياهدوءالمنطقةعرفتوقد.64()العياشياوالانلجيزايدىلطالقصبةتقعانمنمتخوفأ

بانتصارانتهتالجدكدة)؟6(.ضدجهاديةعمليةلتغطيةاطويبااولإدالىالعياشياصتدعياذا963

Franciscoما!ارناسفرانسسكونفسها3مجة1مائدضحيتهراحصاحق Mascarenhasابريل11فى

ذانائيةبصفةالاندليينمنيتخلمران-الانتصارنثوةليوهو-مرروقد،0164)66(صنة

وهربمهموجدهنفقتلايامااليلفيممحمدسيدىفاطلق"...:الصددهذاليالافرافييقول

لأهلذهبتوفرمةللنصارندفرتوطاثفةاطجزائرذهبتوطائفةلمراك!ذهبتطائفةفمماكزهم،

ناومالفيهمالث!فاعةيقبلانمحمدسيدىفابىالاندلىليلمعونالدلاءاهلفجاءاررلإء"ازاوية

علىإجمعوالذلكغضبواضفاعهموردهامتناعهاررلاءااهلرأىفلماضافتهم،استيصاللياشأى

...")7،(.مقاتلته

)06(

)61(

)62(

)63(

)64(

)65(

()66

)67(

.447:3.S .I .H 1.M ere sdrie, Angleterre

.791:3.S..I .Her18.M sBrie. France

-.Loc.cit

بثالىتؤدىMathiasملأيىالفرنكاقطريقعنالاسبانمعالاصضال!محصدمراصلاتكانت

كتظرلاوانهميحيةالمدىاللطانيماناضعانعابيداالياضييكنلماييالاضاعاتمنالحديد

الاضاعاتهنىالحياضياضنلومدالمجهاكناقعلىرعايأهولرنجممجةيحلنالرابعفلبماعدةالا

منالاجافيابحوثايهاممملانالجيرمنكاناذوالجديلة،صاكث!بينالطورلتطعازمررتربواستغر

ثروعاللوبعيلاد!اابررالياضمئوعفيلككلولمبملريداماتهمدلحظةاخرتتررلكنمد!د

الجدطه.علالهجرم

,France.5:انظر 3 : 891 noteشص!.S .I .H 1.M ! re

891.:3.France!هـ+ه.S .I .H 1.M ere
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ذلك:صناعنفكانالاخ!لنهؤلاءجوابلكنالدلائيينضفاعةالياشىاذنهكذا.رفض

التاغيمعكانواالذينبالعربوقكجمحهموهزمبيمفأوقعبجنودهمحمدسيدىاليمفخرجث!...

طنجةغزومنرجعفلما،طنجةلرومحمدصيدىوذهب،المتبوعمنالتابعؤي!!الجموعفتفرمت

،لدخيىالكراردةمنحزبهوأهلالتاغىومعهازغاراطرافالىوصلواالدلاءاهلمعالبرلروجد

فلملفيرهم،عنانهوبهرفعنهمطرفهكضأنمحمدسيدىفارادمحمد،صيدىمصادمةعلىعزموا

منفهزمعمدسيديعلىالوقحةكانتالجمحانالتقىفلمالمقاتلم،نبذانالىرأهلهاصحابهبهيزل

رأىوعلىالتاغيحزبلياكزهمالخلطرؤساءوكان،الخلطبلادالىفرجعتحتهفرسهوقتلمعه

رخ!لوه...")5،(.بهفغدروااياماالخلطعندمحمدسيدىوبقىلاوطانهمال!إبرفرجحتالكرأدى

الرباطالىبهي!هبوارأسهواحتز،1641ابريل5101/21محرم9ليالعياضىقتلوهكذأ

اعتبراذوطنجةوالعرائقالمعمورةهنكللطالاصبانالك!يالفرحةغمرتوقد.بهبالتجوالوقأموا

(.96لهم)انتصاربمثابةالحدثهذاالم!يحيون

غلاة"بحضطرفمندبرتمدالمومرةتكونأنالمستعبدمنليسأنهالباحثينبعضو2ى

طرفمنالاساسليمدبرةالحملةانالروايةهذه"ؤلوحى:ماثلاويضيف"،بالرباطالمورسكيين

كدلبلالرأسحملواقتلتهوأنثمنا،العياشيلرأسوضعواتديكونواانيمكنالذينالجطقةسبهان

...")07(.عليهالمتفقالمقابلنيلمنليسكنوابالحمليةقيامهمعلىمادى

العباشى؟رفضالدلائيرنبهجأبهالذىالعنفعننتساءلانلنابقى

الحاجمحمدضخصليالدلائيينطرفمنوتتعاهماممحطكانتالقصبةانالىلرأولا

لم"...:الصددهذاثطكأيهرالاصنرالشيخمحمدالسلطانالىنهموجهةرسالةتفي،الدلالط

ماغرمالعياشىالزمهممنالاندلسينبعضان-هنالكلماتيقنغيرمن-ذلكبحدالسمعطرق

باثروظهرتمخالفةالاندا!سي!ةالجماعةوبينبيةفومعوانقضىانرممانقطليالرعيةببحضلأذمضى،

والاطلاعالقضيةتحقيقلعدممجالا،فيهللنظرأعملناولابالا،ذلكالىالقينافما.مخالفةعليمذلك

...")71(.الكافةالخلافةبايدىهوانماكافةامرهمملاكبانفاوعلما،البليةمنمماعلى

نأبعد،الغربنحومتجهاكانالحاجمحمدنظر"...أنالمنيذهبالموضوعليزأىوهناك

منمطامحهتحقيقأراد)ذالهلابدوكانالبلاد،منوالاهماوماتادلاوبائطالعلياملويةليمدماهتركزت

محمداتخذهاتعلةالاالأندلسيينحادثةنظنولاالثنور.ليالفوذصاحبالعياضيمنيتخلصأن

التوسعأجلمنمنافهعلللقفاءاهتبلهاوفرصةسلا،مجاهدمنالعداليمومفهلتبربرالحاج

.)72(..."النفووبط

271.الابقالمصدرالافرافي،م.(.)68

(96)891.:3,S..I .H1.M ere sbrie, France

014.صالياضية،الحركةالافلى،اللطيفع.)07(

272.عىالابق،المصدراط!ق،ابو71()

.155ص،الدحةالزاولآ،حجي.م()72
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الفرصةوجدالحاج"محمدأنيايهر)ذ،الاتجاهنفىفىآخررأىالرأىهذامعويسر

نأذلكاماهد،كخنرأن!تظرالذىالموففمنمتاكدضبهوهوالعياضي،لدىخدخلالملالمة

مخرجأىلهيكنرممنم،التخلصسعلى-بأجممهكانالمورسكيينبعضتصرفاتمنالحياشىتضرر

به....")؟7(.علمعلىالحاجعمدكانماوهذاذلك.غير

.الرأىهذاصدقستوكدالقادمةالأحداثفإنكلوعلى

بالدلائيين:الاندل!ونعلاتة

كانتكيفالعياثي،ضدن!إعهمليالاندليينلصا!الدلاثيينتدخلالتعرضناانسبق

النيابةامراسنرماانبعدالعلاثرق!إقارجمهورلاتليالوضعالدلاثيرناقروقدالاخير،هذانهاية

افيالرباطماثدعلىالاث!إفلهاصبحوبذلكالجنوى)،7(،صعيدالامينسلاتاثدالىبيعافيهاعهم

الجنوىسعيدتركلمالسنياض)،7(،ووسفالحاجالقصةومائدعبدرن)،7(الرحمانعبدبنالطب

العدؤلين.ليالدلإليينسياسةياينفيدالحامةللشؤوفيهوليتفرغمحمد)77(بنعامرالىسلاميادةأهر

ظلتالقصبةلكنامرتهتحتعاديةبصفة-نسبيا-الامورسارتصنواتثلاثوخلال

بصفةقادتهاكنب3164سنةمناكتوبرففىم!إكش،سلطانمعالعلاهاتببحضمحتفظة

فييتكلمونوهمال!إهنة،وضعيتهمحولشعورهميخفواولمبلاهاكلاالعامةالولاياتالىشخصية

وعلىا.لحاج،محمدتسميةبدونوالسودان"rوسوفاسملوكالمننرب،"ملوكعنفقطرسائلهم

خصيصاوضحتشكبدونوهي-التاريخنفسفيمورخةرحميةرصالةفينجدهمذلكمنالعكى

ذاللدلائيين،النظرالمنقطعأخلاصهميؤكدون-عياوعللعونالدلائيين،بايدىتقعلكى

.)78(<(وعضدهالاصلام"حماةيسحونهم

ولا،الد+ليينعنوالانفصالالتامالايهرذ!الفصةلأندلىالحقيقيةانوا!اعنينافلينالدلإيونكنولم

الرلاطهوز+لىالحاجمحمدأمرلذاالجزاثرألراكمعبلألصالاتهمولاالأصض،الثخمحمدمراك!ططانمعباتمالاتهم

منالقصبةحصارلتعزيزالنهرمدخلعندسفينةاغرق؟1644)"7(،سنةبراالقصبةبمهاجة

نفعاالج!ابرواتراكالشيخمحمدالسلطانطرفمنللمحاصر-ش،المقدمةالنجداتتجدولمالبحر،

.137عىالماثة،اطركةاثفلاللمفع.()73

)74(221..J.Caills, op. cit. p

91.هامق174ص!دثية،لمزيولأ،انقرضتلمالرباطفيكانتالاندليةعبوناصؤانحجىم.كر()75

02.عاسن174&مرالائالمصمر.الانانقرستمدالاندل!ةالاصهنمانحجيم.كر()76

.21مقy،174صالابتىالمصدرحجي،م.ايوم.بلاحتيالثصحركاتاصةسعمدينعاهر()77

S.هـ،3!أء-B,ة:.41)78( .I .H .M lbre

انظر:!لقديممقرهمالىللرجوعفرصةوجدوهاقدافررنلألثونكان07()

25.:5.B-هـ8أم!.ه.S .I .H .M lOre
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جغالحاجمحمدطربالقصبةسلطتهولتعزفى)5!(،الاستسلامالىالقصبةاندلسيوألاخيرفيواضطر

اللهعبدالاميرا!برلابنهالثلاثللمدنالعلياالقيادةوأعطىمغارلة،جنوداالايتركولمألاندلين،

81Prince)."سلااوعبدسلابامرألاوروليةالمصادرنلفبهالذى de Sat).لهكنلمالجد!دالحاآولكن

بالمنطفة،قلقمصدرال!إبرةجنودهيكونانمنثحىكانلانهمستمرةبصفةبالقصبةيستقر

امينجعلهالذىالجنوىسحيدخليفتهالامورتسيصرفييعوضهكانالقصبةعنيتحيبكانوعندما

صز)82(.

المحيطعلىمهمميناءعلىالتوفرمن-بالحدؤلينباستقرارهم-الدلائيونتمكنوهكذا

ارالدأخلىالصحيدعلسوأءبالمنطقةهمنفوترفىمنمكنتهمهامةماليةموارلهمضمنالاطلعى

مناالمستوردةاواوروباالىالمصدرةالبضائععلىفرضوهاالتيالاعارطدبقعناغتنوافقد،الخارجي

،والمغارمالاتاواتمنالحدؤليناهليعفواأنمنمكنهممما8()رالبحرىالجهاداعمالخلالمنوكذا

اف!بقيا)08(.كالفعالضخمالتجارىالحملفيالعدوتيناعيانمحهمث!بهونكانواأنهمالىبالاضافة

سلطتمتحتوالفصبةالرباطعرفت0166(غايةألى1644سنة)منسنة16وخلال

سنةمناشهربضعةاضطرابالاالهدوءهذاصفويعكرولمبعيد.وفتمنذالمنطقةتعرفهلمهدوءا

وصلاذفاس)؟8(،مدينةمنالدلائيينطردالحسنيالثريفمولاىبنمحمدحاولعندما16"05

عدوةرئيىالاندل!ىال!ينيالكريمعبدشخصفيفاسمدينةأندلسيوحققهماصدنب

فيالدلائيينأنتصارلكنأليه.انضامهمايضاهمواعلنواالرلاط،مدينةالىانتصارمنهـ(الاندل!)6

0165سنةاوأخرفمنذ،بالرباطألائدلىالطموحهذااخى0اللصرشيالكبمعبدوهلاكفاس

ذهبوابلفيه،لاكوالمالسكانانخاصة،الرباطشهدتهالذىاممردعلىتضى(1651بدايةو)1

هـ(.ين)7المتمرعلسفنبالمدفعيةضربهمحدالى

(08)196.-587:5,S..I .Her18.M s6rie P - B

S..I.HM.1bre.ء-5ء!:.25)81( s6rie

)82(375.:5,B-ء.S..I .H .M lbre aerie

178.مى،السابقالمصدر،حجي.م8()؟

،لصفحة.المص!رنفى.)84(

اباالقاثدعلههاوولىالمباضي،المجاهدمقلعقباهـ/1641()310عامفاسمد!نةعلىالحاجمحمداستولى()85

الحنيالثرفبنبمحمدفاساهلفاشنجدالصؤفي،رئىمعصلحنزاعفيدخلالذيانملىبكر

الجن.فيبهوزجاياملالتاثدعلوتجضدعرنهمبىالذىسجلماسةصاحب.

الصدد:هنالانظر

128التاطالقادرى،.ى؟8؟،نزهةلافرافي،.م

902.الدبي،الزو!ةحجى،م.

.لCaill6,055"*ء22205

فياللاثيرنوامزول!من،لهوهذاالكيموعبد،بفاسالاندلىعمزرئاتالاندلونال!4فيآلتوارثهـ()6

)87(246.:5,S..I.Her18.M aerie. P - B
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ابعاذ،اللهعبدللاميركلياخضوعاخاضعة1651صنةبدا!ةفيالمنطقةكانتوهكذا

صداللهعبدالامرتمىوهيا!موبر،3فيعلهاصودق،المنخفضةالاراضيمعف!إور9فياتفامية

سلافيالدلائيينضدالحارمةالثورةأعلنتاذ04166سنةغايةالىعاديةالاموروظلتسلا)8!(،

هـ(.والرداط)9

:اثورةاسباب

ناحينوفي<'ملويةب!إبرة>>طرفهنيحكمواانالاهانةهنانهيرونالاندلسيونكان-

لينهمالحضارىبالفارقدائمايثرونكانوأاذالمظقة،سادةيكونواانلهميخولالعريقالعريطأصلهم

الفت!إتوليلة.هيبلهذه،فئرتناوليلةليستابفرةهذهانبالايهروالجذيرالدلائيين)55(،وبين

غيكالخضر!رحانغرأبةفلالهذأاللرأصة.لهذهالتأريخيالمدخلفيذلكرأينا؟السابفة

يقعانعوضىيموتان"يقسمانهالدلاراللهعبدللامهر0166صنةمنف!إير01فيالاندلى)19(

.ال!إبرة)29(سيطرةتحت

الحقيقية،السلطةمنهمواتزعنا،وطردهمالقصبةفيحاصرهمالدلالىالامرانننىلا-

تافهة.ثانويةمسائلالالديوانهميتركولم

-P.5:.هـ2)88( Bهـ38.!أ.S .I .H .M Ibre

علنتحرفولم،خاطفقوباضاراتعرضاالاالعدؤين!ماتالتىاثوؤهذهعنالصيقالمصاثرتتحدثلم()98

حكوماكمالىآنن!كء!المقيونالابخبيةالمولقاصلوجههاالتيالم!إسلاتبوا!ةالاايفاسهلبحض

الطلقات،ابلتحترمراقا!يضوعبر،الاحداثتلكعاشالذى،ثو!سىالهربديالقصلضاولا

للثوار.اباطق

:!الحدؤينئوؤحولالحامةالولاياتالىثو!سىبهمابعثايىالرطلتيننصانظر

616.:6.S..I .HM.1Are aerie P - B

)09(26.:5.s6rie.5 - B1.5.ول.ولةهـأهـم

،لتربةوالصددهذا!يايهراذ144(،)صايعفاعقعوالفا!المهدىمحمدالاندلهقنجةاكد()19

الاندلىلميخونابراهيمبنعمرحنص"ابو:كرناطةضوروبمدجرفطنجيتجيلة!اضتراييالمائلةافراد

1،223اكا!،نثررالغادرىم.افاالةهنهوكد،.والفوعرفىجعضةتوقالجرفطى،

73.عىالددد،والقا+

كابه:ذMouettهـموتكذلككدهاكا

-29055.doFez. t do Marocال!ه*.سى"2!34+!م!"!يdu!!،3ولdoي"+

39.

انظر:الوت.ذلكفيالمهاجزالاندليةالجاياتكثأنالجهادالعاثآمنهافرادمارسوتد

12..,1291 p7*ااءا.A.Peretid, Le RaTs El khadir Ghailan, inArch..m Vol

-Michauxيلريثرو*ى Bellaireاف!إربحضانالاندليللفظالمصاحبالجرفطىلفظتفرحول

غرناكضطتانالهناكواش!واالاندل!لىافاسهنخروجهم6لرارتالامعخرجوامددكلاالقبيلة

نهالىبالاضافةالجرفطيلفظالاصهنهافرادأول)عطاءفيالرهووهذاالاولبمواطنهمللاضترارفرجعوا

الاندلي.

انظر:

ondu.7*اءا05 Habt. Les Beni Gorfet inAreh. .m t!؟rا!Quelques Tribus do Montagne do

514.

)29(26.:5,B-ء.S..I .H M.1bre eerie
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مساعديهنفوسفيمتعكناالعياثىحبكاناذ:الدلاثيينمنالفرباع!إبنفور-

كلفيويناوضهمالعداء.الدلائيينيناصبوظلالعياشى،اللهعبدابنهمطيستسلمفلم،وانصاره

)؟"(.مناسبة

الانجليز)4"(.بلوالبزبغالألاسبانضدالانتصاراتمنكثرتحقيقغيكالخضراستطاع-

للتخلصرمساعدتهالىيطمحونالائدلسيينجعلمماللدلائيين،صريحاعرواكانالومتنفسوفي

تطمجالتيغيونعقليةمعاتمأمتتفقالاستقلالفيوالقصبةالرلاطاندلسىعقليةانخاصة،منهم

لهكانتVاهارته،مقرلهكاناذاصر،انهاصاسعلىحكومتهجهازكونفقد.دفالهنفسألى

ولم،تمردهممخافةفبهميثقبكنلملكنهالاعرأب،قبائلالىبألاضافة)،"(،النظاميوجيشه)و،(مداخيله

الاندلسيونكانفقدذلكمنالعكسوعلى.)79(المسيحيينضدجهادهحالةفيالايستخدمهميكن

اليهيوكلوكان)هـه(،ثقتهمحلبانهعلانيةوصرحوكاتبه،سرامينصرونالقادرعبدمثل،بثقتهيحظون

()"9(.الاوروبيينوتقاليدوعاداتالقشتاليةاللغةالمعرفتهالاجانبمعالاتفاقياتعقد

الىطنجةآلتوعندما،الاسبانلضربالانجليزمعيتعاونكاناذ:الخاصةسياستهلهوكانت

1662سنةعنيفاحصاراحاصرهااذءبيهماالمعقوذةالاتفاميأترغم-ايضاهاجمهاالانجليز

ماموايخكلذاالخفرعملخطوزهيدركونهؤلاءكانومدالمد!نة،اسوارهنالخروجمنالانجليزومنع

تقديممخافةالمضيقفيالملاحةمنالتركيالاسطوللمنعطنجةحاامعنمستقلاخراسطولبوضع

الانجليزضدلفيكالمساعدةيقدمونالمرحلةهذهفقالاسبانوكان.000الاندلى)للمجاهدالمساعرة

ذالل!إئثر،مهابتهبعدطويلاتدملمالمساعدةهذهلكن)151(،برتغاليةيعتبرونهاكانوالانمبطنجة

سنةاب!بلفيومهادنتهمالانجليزمعأتفاقيةعقدالىفاتجه،وهزم1664صنةبعنفالاصبانواجهه

)201(.الاسبانضدجم!!ب!!غيكومساعلةا،666

متنرتة.مواضعالالق،المص!رالاذلى،اللطيفع.التطةهنهعنانظر()39

انظر:الجهادتكيونالحذرعملياتعن(419

)59(

()69

)79(

)89(

)99(

00()1

)151(

20()1

602

57-27.A.Peretio, op. cit. PP

الاجانب.على15!وو،المدنالالدخولعنداللعممةمنالو2المغاريةعلفرض

ابادق.حملةمن022وفارس0027منكتكرنكان

25..A.Pereti6. op. cit. P

.38.A.Peretis. op. cit. P

34..Ibid.P

094.4 . Dاأه

اهج4..540.

أها4ء.750.

ماظم:

تحتفعلادخلتقدكانتاييالقصبةعلالاسيلاءكانالانفاميةهنهمنالانجلزكرضانحجيم.لمي

.نفوت

.921عىالد!ة،ال!إت
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لاحظ!!اذ،خاصةنظرةالشمالفيالتطوراتهنهالىك!ونالاندلسييونكانفقدالكلعلى

دوليةعلاتاتفييدخلوان،السلطةعنتامبا!شقلاليعملانالاندلييناحداستطاعيمف

اهدافه.لتحميئ

الحياضيمدافعالسلاو*ناخرجل!ماالقصبةفياللهعبدالامراذن،الاندلسيون،حاصر

اصابةمنالاندلسيينمدافعتتمكنولم،القصبةتصفونوبدأواالنهر،ضفةعلىونصبوهاالضخمة

القصبةيصلونولدأواكالاب!إج،عالياجعلوهانالىالت!إبفكومواارنهملانحفاضالحصنحامية

هذاعلىبالمثلردواالبرلر،جنودمنالفانالجصنداخلالدلا!الامرمعوكان،مدفعيتهمبنوان

هوالرلاطيين،السلاوونالوتنفىليوماومواوجنوبهانهر!المدافعهموصوبواالمفاجىءالهجوم

كانتاقيبالقابلالرلاطيينمنكثرهلكبيما،القصبةمدافعمرمىعنلبعدهاسلامدينةتتضرر

الحاجمحمدالىالانقلاباخباروبلفت،لاحات)؟ها(.الثوارعومطالدلائيينمدافعبهاتقدف

بهوتقدمرجل000.08قوامهالبرلرمنج!إرجيثقرأسعلىسلاوتصدالجيو!قفجي!قالدلالط

المرجةر،فداحدبوحر!رةأدىصفةعلىوهناكالغرببلادليبوسلهاممولاىالىوصلانالى

المياضىالمجاهدانصارمنالغربمبائلعليهاعصوصبتوفديتنظره،غيلانالخضروجدالزرقاء،

الادبار،فولواشيئا،عهمالدلائيينجموعوفرة!هاتفنلم،رهيبةمعركةالف!بقينبينوارتالقدماء،

الخضالانتكاصةعلىالواضحالبرهانالناسالىتحملوتأمسناالنربببلادالمونمةفلولهممرتوثد

4،.الدلإ)هـهامارةاصابتاتي

ناالاوروييةالروأياتبعضوتايهرضهرأ،عشرثمانيةبالقصبةمحاصرااللهعبدابنهبقيومد

بالذخ!لامدأدهالاوروبيينالىلجأ،ينجدهلناباهانوتمنالقصبةفيالحصارعليهطاللماالامر

:الحصارلفك

ديلوصالمركيزالاسبافيصبتةحاآمنالمعونةطلبالدلافطالاهرانأولىروأيةفتأيهر-

5اكوص Arcosالتيالجهةالىفقطيحملانمقابل،الرابعفليبالىالقصبةيسلمانعليهوامرحما

غي!،الخضرمعصداقةبحلفمرتبطةكانتالتياسبانيالكن،المغربضواطىءمن!هاالنزولييد

)؟ها(.خصمهموقفحرجمنيعلمكانلمابرفضهعلبهافاضار،الاقتراحبهذااخبرته

الكويتالانجليزىطنجةحاآالىارصلالدلاراللهعبدانتقولاخرىروايةهناك-

Conteديطفيو de Teviotمكنهممابرالطعامبالذخور.لهبحثفقدوفعلا،والمعونةالزادمنهيطلب

هذاقاثدعلىuلالطافاقترحالقصةالىاخرانجليزىاصطولجاءثم،طويلةلمدهالحصارتحملمن

)601(.بندقيةوالفألارودمسحوقمنقنطارالفمقابلالقصبةاليهيسلمانالاصطول

224.صالابق،المصدرحجي،م.)301(

)401(223..P- .B5:,27 .J Caillb, op. cit. p،،ه.م..S .I .HM.1bra

217-218.صالابق،المصحرحبي،م.

)501(27:5,S..I .Her18.M aerie. P - B

225.صالابق،المصمرحجي،م.

)601(84.:1.r6glon5مه،،"."
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طلبت166ردجنبر21فيطنجةحا2علىوردتصريةتعليماتبوجمدتقولئالثةرواية-

المجهود!تاعفوان،معقولةضروطمقايلالدلافطذلكمنهطلبICIماحالةالقصبة!كلتلكانمنه

غي!)701(.الخفر!دفيالحصنهذايقعلاحتى

ألىبالفعلالتجأانهفيايهرون(والثانية)الاولىالسالفتينالروايتينالاورليونالباحثونويعتمد

:الصددهذأنييايهرأذذلك،عكس!رياخررأداهناكانكيرالبزبغال.بلوالانجليز،الامبان

اللهعبدالاميربمدتقولالتىالاولىاما،الصحةمنلهمااساسلاالروايتينكلتاانيبدو"...

نأيهرزلاوماباسنمرأرالطرفبنينالفائمةالصربحةللعداؤهمنافذلكفانالاسبانيبنالىيدهالدلالق

كهولندا،لاسبانيا،المعاديةالاورويي4للدولومحالفته،المعمورةفيالاصبانيينضدالامرهذأجهاد

علجأانيتصورفكيفغرها،اوبالتجارةعاملهماوالاسبانيينهادنانهيثبتولموفرنسا،وانجلي!إ،

بالمساعدةيتعلقوفيما11والنصرةالعونمنهيرجوالظروفاحرجفياللدودعدوهالىالدلافطالامير

91معاهدةبهاقيلطهالتىالدولةهذهالىالدلالىالام!ريتوجهأنجداالمعقولمنيدرالانجلينبلآ

تسليممسألةلكنبها.يستنجدأنيمكنالتىالم!أبهزاقربطنجةكانتوقدسيماولا1657غشت

...")هـها(.والبرهانالحجةتنقصهاالحرليةالذخئمنكميةمقابلالأنجليزالىالقصبة

هنيتلقاهاكانتالتىبالمساعدةالدلاقصمودتبررألاورول!ةاللراساتكانتوانكل،وعلى

اغفالها:يجبلاأخرىعواملهناكفانالانجليز)،15(اوألاسبانأوالبزيغال

لفترةانقذهاممال،السقوطحافةعلىوالقصبةصرونالقادرعبدالحصارقائداغتيال:اولا

معينة.

المحاصرين.الىأمموينبايصالالكفيلةالوصائلداثمايجدونالمجاوزهالمناطقسكانكان:ثانيا

بالجزائر)115(.للمجاهدينسفنخمسطريقعنكذلكيأقيأمموينكان:ثالئا

تامسناالى1661سنةيونيوشهرفيالقصبةمنالخروجمنالدلارالامرالاخرفيوتمكن

سنةغايةالىالحصارمقاومةتأبعالذكيالجنوىأحمدالىالقيأدةأسندأنبعدانجليزيةسفينةظهرعلى

معاتفاماليوقعفارسثلاثمائةفيالطاهراخاهوارسلالطويلالحصارهذاغيونملعندما1664

1664سنةمنماى3وفيالمدأخيل،جميعبالسويةيقتسمواكىالثلاثرقراقارمدنرؤساء

واطلقتكسيد)111(،ودخل،غيونحمايةدطودخلتالدلائيةال!إويةمععلاقةكلالقصبةقطعت

غيكبعث1665سنةمنمارسنهايةولطغي!)112(.بدخولفرحكعلامةمرأتثلاثالمدأفع

)701(

22.وص،السابقالممدرحجيهم.()801

)901(

)115(

)112(

02هـ

92..A.Pereti6,055 cit. P

.223-222.op.cit. PPح!أاهـاء.J

24.:1.France5هـأم،.S .I .N em26.M

28.:51.3.11.. .M1 bra sArie. P - A

223.55.0 cit. P"حأاهـا!.J
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استقروأالذينالقدماءسوسجنودفطرد،اخيهسلطةلتقويةاجراءاتعدةواتخذ،القصبةالىلهبأخ

الجنوى)113،.احمدوكذا16،لن8صنةمنذبالقصبة

،والرباطللقصبةعاماقائدامرينوالقادرعبدالاخرونوالاندلسيونالهورناتشيونانتخبوقد

سنةمنغعثضهرفيانهاذمحصبا،يدملمالهدرءولكنلسلا،مائدافنيقمحمدالحاجوانتخب

السابقصوونالغادرعبدابناءواحدRoxoروكسوالقادربعبدالسابقانالقائدانعوض1665

مولاىطرفمنالاضرهذاهزم1666سنةمنيونيوفيولكن.لفيونلاخلاصهماوذلكالأيهر،

اليهانضتالومتنفىوفيالنار"،اطلاق"بلونالقصبةسيدلتوهاصبحالذىالرشيد)114(،

والحاجمرينوالقادرعبدسنصبههماالىواعيد(السابقان)القائدانغيكعملاءفهربوسلا،الرباط

11(.فنيق)رمحمد

المدنبينكانتالتيالمنافسةوالغيت،المنطقةالىالهدوءرضيدمولاىصلطةارجعتوهكذا

11(.)،طويلةلفتراتالبلاث

S.-.!5:.هـ2ا(ا)صب .I .H er18.M s6rie. P

الىجمهمؤيوجهبخدي،00004بهابهاذ،يخونتمصرفاتالالرضىبعينكمدالرتممولاىكنلم)114(

كه.انصاؤمنعددتخلبفضلعلطواتمرالانجيز،"حليفضربحثالبهرالقصر

الاخرهذالنندارالذىالم!اوكذاجهة،منويخ!الرشيدمرلاىلندارالذىا!!تنا!لانظر

عد:احماعيل،مولاىوال!لطان

83.-58.A.Pereti6, op. cit. PP

)115(76..G.Mouette, Rel.tlon...P

S..!؟مهـ8ه-.!5:.28)116( .I.H er18.M
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وم!إحلهالبحريالجهاد

ضدومغا!لة()اندلسيونالسلاويونالمجاهدونبايقومكانالتيالبحريةالعملياتبهنقصد

الذينالاصبانمنالاتفامالىيطمحونكانوافالاندليون،بالخصوصوالاسبايةالاورويةالسفن

هذالمجفوبذلك،بلدهمعنالدفاعبذلكيقصدونكانوالمغارلة،بهمونكلواديارهممناخرجوهم

أعمالاطارليالعمياتهذهيدخلالذىسلا()مراصنةالجداولالاورلطالمفهومعنكليةالمفهوم

عثر)الثأفيالهجرىالادسالقرنالرقراقاليمصبدالجريةتأريخويرجع.الجريةاللصوصية

الصناعةدارومؤسسىاثمهورالحررالاصطولصاحبالمومنعبدالموحدىاطكايامالجلادى(

طرفمناهماممحلالمنطقةكانتVالمرينيينعهدنياكرتقوتومدصلا،مدينةبضاحيةالبحرية

صبغةالجرىالجهاداكتسبعرالابعالقرنبدايةدبهاالاندلييناستقراروحينالحديين،

لهميكونواانألاندليوناستطأعخلالهفمن،بألمغربالاندلىللوجومظهراهماصبحاذ،خاصة

خلالمنوسنحاولبالمظقة.وزنهلهسياسىككيانانفسهمفرضمنمكنممويةامتصاديةبنية

تنظيمه.وكذاالبحرىالجهادهذامراحلن!تعرضأنالفقرةهذه

أساسية:مراحلئلاثبيناممييزيمكن

فيهاالبحرىالجهادعرفاذاينظيم،مرحلةوهى:1626الى0161من:الاولىالمرحلة-

السعدية.السلطةاشرافتحت-مانوعا-يمارسوكانا،مطريادااز

ذا،المركزيةاللطةعنالتأمالاستقلالمرحلةوهي1641الى1627منالثانيةالمرحلة-

لطنفوذهمامتدوفد،تامةباستقلاليةاختصاصاتهيمارسأصبحالذى،ديوانهمالاندلسيونفاشكل

الاولىليين.معمباشرتالاصطدامالبهمادتبعيدةمسافاتالىالمرحلةهذه

1668الى1641هنالثالثةالمرحلة-

الدلائييناشرافتحتيمارس!االبحرىالجهادأصبحالتيالمرحلةوهى

1626(-)0161الأولىالمرحله*

"عمليات:عنال!ابعهنرىالى9!ا!6!-!7فوكلاكتب0161سنةأب!بل18منانطلاقا

بأحداثالايتعلقيكنلمالحقيقةفيالأمرأنرغمالمورسكيون،بهاثومكاناليالبحرىالجهاد

كبفقد1617صنةليالاتبتدندءلموالمنظمةالرليسيةالبحرىالجهادعملياتأنإذ،منعزلة

يملكونالمورسكيونيكنلمسنة"منذيقمبلدامروتر!هه"إلىا؟*ولصرء،+هـاألطالهولندىالقبطان

لاوهم،مندهمالضرورلةالاج!إعاتتتخذلم)ذاأقوياءوسيصبحونألىيع،عددهاأصبحوالآنسفا
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المؤرخةبالمأيهرةالخبراكدوتد7i1(يتمونه")ماكلعلىونويستحوالمنربملكللطةيخضحون

وتطوانسلامجاهدى"أن:يقولحيثRichelieuرضليوإلىرانياطمنوالموجهة1626نونبر26ب

15حوالميعلىواستحوذواأورولط،آلاف6حوالمطوأصرواينوات،8منذسفنميستخدمرنبدأوا

اليوميملكونفإنهمTartanneنرعمنواحدةبسميةالاعملاتهميتدأوالمأنهمروغمليؤ...مليون

المباضرالم!لحالعملالىالأندلسيوناتجه،لطردهمالأولىالسنواتومنذ")118(سفينة06منأكر

لم)ذمحدود،بشكلولكنالأطلىالمحيطنطالحملإلىانطلقواأنهمكا،911()الاسبانيةالثواطىءعلى

مجاهدىيصاحبونبدأوا1622سنةفيأخهمغرالجرية،مواعدهمعنالابتعادعنيجرأونيكونوا

الشواطىءعلىالأندلسيينهجماتالتأليةالسنواتفيواشتدتالمال!،بحرفيمغامراتهمفيالجزائر

12(.ع+ء!هNeuve(الجديدة)الأرضصادىوهاجوابلالأنجليزية،

سلىطوماسكتبهارسالةففي،الموضوعبهذاتتعلقوثاثقعدةالأنجليزىبألأرضيفويوجد

1625سنةهنأبريلأواخربتاربخاللورداتمجلىالىPlymouthبليموثعمدةThomasلأاعح

ساحلناعلىأغارواقدسلامجاهدىبأناليرمهذالطحمعتأننيأذكر3أنواجبىمن"ان:يقول

!دعىرجلاأنعلماوأحيطكم...عليهالتفلباستطاعوامماأضياء،عدةقهبراالأنجليزكي(،)السأحل

،الفارطمارسبخامىهؤرخة،زوجتهإلىبرسالةأخرابعثبسلا،الأنجليزأحدوهوهونيكود،بتريك

سواحلالىللاتيانيشمدونبسلا،سفهمفيبحاراثلاثينهناكبأن،أخرىأشياءضمنفيها،يخطرها

أعظمهناكشحدثونفإنهمذلك،لمنعبالحيطةأخذهناكيكنلمفإن،الصيفأوائلإنجلزا،

الأضرار...)121(.

Williamكرتوليميدعىلرجلآخرتقريروفي Courtسنةماى17بتاريخبلموثمنبعثه

البرتنال،الىتجارلةرحلةفيهولديةسفينةقنعلىبلبمرتهرفأمنصافرأنهيأيهر)0:يقول1625

كانومن،آخرينانجليزوألىلعةهوفأخذسلابمجاهدىدهموابليمرثمنأبحارهمهنأيام6وخلال

S..I.5-ء!3:.65)117( .H.M Ibre s6rie

)118(115.:3,S..I .Her16.M s4rie. France

اعلنالمضليالوصولمطجمجرد:بالمنر-المور!ينناحداعمالتغبمددهودقولالاساناحدمحبا()"ا

والبباللبضوا!لحلأهمحهيقرموصار،الجينالمجاهدينالوايجااءمهعنصراحةالمررمحيهذا

ناالكذلكوظلخاعة.ضيةاقلكانالعهمةمغانمعلبذلكمحصلاالاجايخة،الواطىءعلى

!تمكانوبهذاوالاطنالوالاءالرجالوناباصالاالاجايخةالواحلبهايهاجميخة13لهاصبت

لاصهكخذنضههووكانغتلفةملابىيخة!محهمجكلوكان...!تول!باصبايخالهاتعرضاييللاهانة

اللغةمحيونكلهمصر!هونكلهمرجلا24ضيةفىعادةمعهكمبوكانالأصبايخة.الطرقةعل

.صلصون،.كلهمالاسبايخة،

.923.oap+لأ!لاء8ل!اIgnacio Bauer landeuer, Reletion"!،،...7س!ى+أDeb

الحئرينخلال،04الى9016سةخلال؟!منالمورمحينا!دىقالاجانالاصىنبةارتفتومد

الاريخ.هذاتلتاييضة

)012(178..deSell. pسا+"ء«.R.Coindreau, l

S.ههـأمه.Angleterre,558/2-ذ.95(121) .I .H er91.M
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وبعد8صلا.إلىمعهكانواالذينالأنجليزولأقيبأخذهالأخيرفياكتفوالكنهمالهولضديين،منمحهم

صواحلإلىمتجهة،أخرىسفنضصحبةسفنهم)حدىفيسلامجاهدىمعخرجأصابيع

السفينةواغرمتومدافمهم،عثر،الأحدرجالهأممهاوأخذتلندنمنسفيةأسرمنوتمكنتإنجلترا،

رجلاوستين!دا!3سلىمنصضوسفينة،فرنسيةضينةاسرواذلكمنأيامستةوبعدالمأيهوزه،

ؤلركواوسل!لوهم،سفنهمالىجميعاالرجالهولاءالمجاهدونفأخذالمأيهورةالسفنتلكفيكانوا

التيار.معتطفوالم!إكب

الجديدة()الأرضرفوندلندنيوإلىماصدةكانتبليموتمنسفينةأسروايوما12بذالضوبحد

...)122(.الممتازينرجالهأمناخرينعروسبعةرئسهافأخذواصيدية،رحلةلط

:1641(-1626)الثانيةالمرحلة

بحملياتيقومان12(الثهصر)والبحرىالقائدالعلجمراداصتطاع1627سنةمنانطلاقا

في1631سنةفيوانطلقcReykjawickويبأسنداالىيصلاناستطاعاذ،الطاقواسة

على0163و-0162سنيبينفيماالمجاهدوناصتولىوهكذاأرلندأ.سواحلعلىجريئةمغامرات

يقومواانالاولىليونحاولالبحرىالجهادعملياتتزايدوامام،مسيحيةوسفينة155مناكثر

بحريةقوةاولحاعءفدا!ممدينةمن1627سنةمنيونيو27ففي،المجاهدينضدانتقاميةبحمليات

اسحاققيادةتحتوكانت(.الصوابطريقالىهولاءأرجاعالاجلسلامجاهدىضداوروبامن

الاصرنبتخليمرمهماكانتبلهجمومية،تكنلممهمتهالكنيوليوز02فيسلاالىووصلترازلى،

فقامالفرنسيينطلبالامراولالديوانرفضومدالاخر)124(.الطرفمعهدنةوعقدفقصأغرنيينا

عقدالالد!وانمعهاضطرمماللاندليينسفن6احراقشخلالهتمكنواالمينأءعلىبهجرمهؤلاء

اضطرالفزسىالاسطولمائدلكن.9162سنةاكتوبر2فياضهر؟مدةافرنيينامعهدنة

ضنئلاثوياصرصلاالىالمواليالعاملي-سجعجملهمما،الفرنسيينيخلصانقبا!اطرجوع

مفاوضاتفتحالىالديواناضطرذلكوبحد،الخروجمناطمجاهدينسفينة17ويمنعاطرنداصسيين

صنةمنضتنبر3وليفرنى.اص002تحريرمنالاخيرلنهولاءخلالهاتمكناغرنيينامعجديدة

المجاهدينموافيمعتناجرانالفرنيةللفنيسمعبمقتضاهأالطرفينبيناتفاميةعقدت0163

لوي!مع16الضسنةمنضتنر17ليهدنةبدورهالوليدعقدالاتفاميةهذهوبحد)،12(.امانبكل

Davidبالاشدافيدالهولندىالهودىمنبخطأاممنععثر،اثاصاا Pallacheالطرفين(بين)الوسيط

.12()،البحرىالجهادباستيافالاوامراعطت،الهدنةعلىفرناملكبمصادقةاللطانيخبرلماسذىا

1أ)22

)123(

24()1

)125(

)126(
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.225-22405.op. cit. PPأ!حاا.J

917..R.Coindreau, op. cit. P

018..Ibid.P
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لكن،القصبةضدالعياضيهجماتبفعل1632سنةليابحرىالجهادعملياتتنامصتوتد

جديدلمنوبدأوالهم،السلطانتأ!دضمنواانبعد16ررسنةلينشاطهماستأنفواالاندليين

بمواصلةفاايمانأ1631بمعاهدةالعمللياستمرتفرنسافانذلكومعالجر،اكتساح

يرضلمهذاانالا،البحرىالجهادبتوقيفا634سنةمنابر!لىفىالويدامرففدوفعلا.المفاوضات

ذلك،)127(وراءمنمصلحةيجنيكاناذاالااللطانلامر"يخضعالوامعفييكنلمالذىالديوان

سنةمنيوليوز18لي!لاماتفاميةعقدتعسرالثالتولويبىالوليدبينطويلةمفاوضاتوبمد

النةنفسمنيوليوزواليالتنورموادالىبأشرةالاتفاقيةهذهبعدالوليدمحبوقد1163.و

الجانبينخدامبعضمنامرهونفوذعلمهوسابقومدرهاللةبم!ثيئةيقعانعىماوان"...:يقول

الارضاقطارلييشيععقوبةيعامبذلكفاعلفاناثمروطالصلحعقدوينأليالضروطيفسدمما

منبأيديهممأالبحربسواحلالذينووكلاؤناخدامنايستروأنأمرها.أصدنافهافيويذيعخبرها،

ولكن،128(.0")السنيالجحيلصنعنالأثروسلوكأ،العلمقاصنابفعلاقداءقرانصةأسارى

مواصلةمعالفرنسيينمعءباشرةالتفاوضففضلوا،الاتفاقيرمهملمباستقلاليتهمالمعتزينالأندلسيين

يتفاوض4دا18!"حم4شلاردىالفرنىالجعوثفيهكانالذىالومتففى،البحرىالجهادعملات

منخرجتقدأندلسيةسفية22هناككانت،الفرنسيينالاصىافتداءثمنحولالأندلسيينمع

حمسالوقتنضىفيصلاالىوصلت؟الكنارى،جزرتجاهوأخرىالاصبانية،السواحلتجاهصلا

الاتفاقيةعلى-النظرية-موافقتهمالأندلسيينيعطولموالسكر،بألقمحمحنلةمأسورةتجأريةسفن

.163)912(3صنةمنشتنبرفاتحفيالاالأيهرالسالفة

لقائدالاوامراعطيتفقدالمذكورةللمماهدةالاندلسيينتطبيقحرلاغرنسييناصكركوازاء

الثالثولويسالوليدبينالمعقودةللمعاهدةالخضوععلىلارغامهمصلاالىاطترجهاغرنيةااجحريةا

وهكذا.03l(تذكر)نتائجبدونظلتالحمليةلكن،المذكورةالمدينةضدستعلنالحربفإنوالاعشر

عمليأتتمددتاذ،البحرىالجهادايامازهى)1636(تياالتيوالنةالسنةهذهعرفتفقد

تمكن6316سنةمنواحديومفيانهبليموثعمدةذكرفقد،بالخصوصانجلتراضدالجرىالجهاد

بحارالاف3هناكانالومتنفسفيلوحظ!سلا،الىاخذواانجليزى003اسرمنالمجاهدون

")1،1(.مغربيةمطامير>>فيانجلزممط

د!لنسبوروغوليامالىبالاهبرتبعثانفقررت،الوضعيةهذهامامالايدىمكتوفةانجلتراتبقولم

Rainsborough*.باغراقالاوامرلهواعطيتالانجليز،الاسرىلتحرير1647سنةمنفبراير27في

27()1

28()1

92()1

1(ر0)

)1311

Charlesلهولrocاع!+ول**لا!..!.46 Penz, ،! captifs Francois

594.:3.S..I .H .M l ere sOrie. France

181..R.Coindreau, op. cit. P

.182.Ibid.P

0Loc. cit
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علاب!لرفيسلاالىالانجليزىالقائدوصلوقدبالبحر.يصادفهاالتيالاندلسيينسفنجميع

الاندلسبونطردفقد،اهليةحروبفيالمندةوجدلكنه،سفينة04هنمكونا!ولرأس

الانجليزىالاسطولحاصرومدالعياثي.عنهايدافعكانالتيسلاوهاجمواالقصبةمنالهورناتثيين

معالاولشارلباسماتفاميةالانجليزىالقاثدعقدماكي13وفيللياضى.ساعدتهوقدمافبر،امصب

الاضطراباتازاءالاندلسبرنواضطرالحصار،ورفعالانجليز،الاعرىجميعتخليصعلىتنصالياشى،

الجهادعمليات،لذلكنتجةتوقفتومدالانجليز،الاصىتخليمىالىالحصار،وازاء،الداخلية

استطاعاذسدىتذهبلمالاخيمسنواتالعرنتائجفانذلكمعلكن.سنتينلمدةالبحرى

دوكا)2،1(.مليون27حوالميلديهيتجمعاننالديوا

الجهاديةعملياتهمفيالمرحلةهذهفيالمجاهدوناستمر:1668(-)1641الثالثةالمرحلة-

ظلالأورليالفحلرفإنذلكومععلا،حقيقيأخطرأيكلونأصبحوابحيث،الأوروبيةالسفن!ند

سنةففىالحسائر،منممكنمدراأدبرتتجنبأنأملعلىالتفاوضالأوروبيةالدولفضلتإذضعيفأ

Horisكافانجورسأسطولهاقائدضخمىليهولنداحاولت9164 Van Catsأصطولتخريب

صلا،لمحاصرةآخربأ!ولبعثتالمواليةالنةوفيوا(،)3جزئيةتائجإلاتحققلملكنها،المجاهدين

.(ا34ا)651صنةمنفبرايرفيمحأهدةبعفدالحصاروانتهى

ببيعوطرابلىوالجزائرتونسلمجاهدىالأندلسيونحمحاذهة،الاتفاميةهذهكانتولكن

طرمظمنالهولندىالعلمتحملسفناصتبل،المحاهدةمنالرابعللبندخلافابسلاالهولديةالغنائم

روكانسلا،إلىبالتوجهالهولندىالأسطوللقطعجديدمنالأوامرأعطيتوهكداسلا،مجاهدى

بلاأ؟13(،الهولنديينالحارةاحتجازوكذا73ءههـا3دفريي!الهولندىاغنصلااحتجازالمجاهدين.

مجاهدىمعبالتفاوضالهولندىالأسطولقائدإلىأوامرهاأصدرتأنإلاالعامةالولاياتمنكانفما

محهالهاكانتاذسلا،ضدالتدخلعنتمتغروغريشرحملةمنذبريطانياوظلتسلا)،؟ا(،

الأنجليزية،السفنضدالجهاديةأعمالهميمارسونظلواالسلاويينالمجاهدينلكن،مهمةتجاريةعلاقأت

)132(183..R.Coindreau, op. cit. p

)133(171.:5,Pays-Bas.هـأهـ9،3هـأم.S..I .H M

الراءثمناداءمقابلالهولد!نالاصىسراحكفللقان:مجملها،فصولظسهنعلىثطهدةهدمتثتلرا()4

الحائرتحوكضتكفلضاناتقلملمماالجرقسلاو!ةضيةايةتلحوالااضهرثلالةظرففيلمالكيهم

والاعايدةضنظهرعل!وجمونمدالذكنالهولند!نجلسيخلىوانهالواطةالإدبرعاكاتلحقهاايي

والا،وبضائعهمافولد!نناصىمنعليهيتولونصلاماؤيبيحواانوطرابلرؤلونىالجزائرلمجاهدىيصح

وكرهمللانراكصمحواوالاالواطةاللادرعايامنالتجاراللاورونيحمىوانالحاية.الجركواجباتفيكزاد

نا!اللاو!ة،كألفنطووالهربدىالاسطولكرضلنذلكمتابلوقصلا،ؤاتازرطئلبحمل

الهرلدية.الفنظهرعلىالراكبينالاجأنبكأ!والناللاوكين

35()1

36()1

142
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ضأنليباصتمرارحكومتهيراصلكانالأنجليزىالقنصلأنغيرالمأصود!لن.البحارةعددتزايد)ذ

1656صنةمنعثدBlakeبليكلروبيرالأوامرأعطيتوفحلاأصاه،لتخليمىأسطول)رسال

المحقودةالاتفاقيةغرارعلى!لا،مجاهدىمعاتفاقيةوعقدالأصى،لتخليموذلكسلا،الىللتوجه

ظهروهكذاالتونر.الأسطولعكالأنجليزىالأسطولانتصاربعدوتون!،الجزائرمجاهدىمع

اللاويونيعقد،يوما،15الحصاروامتد،أصطولهبمعظمغثت14ليسلاأمامالأنجليزىالأميرال

7؟16)137(.سنةمنيوليوزليإلاالهدنةاتفامية

رأسعلى1657سنةمنأبريل16فيسلاالىRuyterرويتررجعالأحدأثهذهوأثناء

لكن.مارصر22فيوهولنداسلامجاهدىبيناتفاقيةوعقدت،حربيةقطعضمنمكون.أسطول

للمجاهدين!ينةهولدىأسطولجم.16581سنةمنأممعوبر6ففيطويلا،يدملمالأمر

دوىالحادثةلهذهكانوقد.السفينةواحرقتفأسرالقرطبى،أحمدالراي!بقيادة)الثس!(السلاويين

لحقتهمالىالأضرارعنبألتعويضاتالسلاويونالمجاهدونطالبإذهولندا،أوالمغربفيسوأءكبر

في9للمحاكمةقدمتإذالجد،مأخذالحدثهذابدورهاهولنداواخذت،العملهذاجراءمن

مقدارهالقرطبيللرايرتحوبضتقديممنهوطالبت،المهاجمةالسفينةمبطان9165سنةمنيناير

السفينةوتسلححمولةنفىمنصفينةتقديمالمامةالرلاياتقررتالوقتنف!وفيفلو!بن،559؟.

الرايسلصا!لبمالمهاجمةالهولدىالقبطانسفينةعرضت؟سلاحكامإلىالمهابة

را(.القرطبى)8

الدولامتنحت،الطرفينبينالمعقودةالمماهدات.تأثهرومحت،سنواتعرخلالوهكدا

سلا.ضدعملأىعنالأوروية

:رتراقأيىبممبالبح!بةالقوةأوج

ي!لحواانالاولىليين،معوعلامتهمالجهادفيوخبرتهمثرواتهمبفضلالهورناتشيوناستطاع

اعتمدوا!"0ح،أعلىاسأساذلكفياعسدواومد،لذلكالضروريينالتقنيينال!اومجلبوا،السفن

انهمغر،بالخصوصوالابانيةالاوربيةبالسواحللخبرتهمالانداسيهت،علىالمهاجهجئهمتكوينفي

العبيدجماعاتوأخيرا،الخضمسفنظهرعلىهحوميةبعملاتأطقيامإيضاالمغالىلةعلىأعتمدو!

الفن.ظهرعلىالعملياتبمختلنسيقومكانوأالذين

اياء:

37()1

38()1

93()1

Lضينساورد Chenierاكد!را(،سلا)9بمياءالملاحةسيرتعوقاترالصموباتمنعددا

186..R-Coindreau, oo. cit

.187.Ibid.D

241:3801,meures8.ولues5"8!ا histولعه!35م!ا
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الميناءمنالحروجأوالدخولتصاحبالتيانحاطرعلىوالاورليسينالعربالمؤلفينمنمح!ر

المايهور)5،1(.

الساحالقرنفيدانالابعرضهاالتيالايجاباتمنيعددعوضتالميناءهذاسلبياتأنكر

كان!!فان،خفيفةسفنايستخدمونسلامجاهدىجعلالميناءهذامياهعمقعدم"ان:عتز

لانها،اخرىجهةمنورمحونفهمؤلونى،الجزاثركسفنمويةسفنلهمليستلانهمجهةمنيخرون

دخولصعولةفاناخرىجهةومنسابقتها..0")101(،منأعرللمطاردةوتصلحوصريعةخفيفةسفن

مأمنفيتصبحالرملصالحاجزتجتازمابمجردسفنهئمانأذ-سلا،لمجاهدىبالنسبةايجابيةكانتالميناء

اخرىايجالمةوهناك،142(الميناء)بدخولتسمحلاالكبئحمولتهالاننم!!تعلاردهاالتيالسفنمن

جعلمماالبحيلةللطرقالطبيعيالمنفذطارقجبلمضيقمنسلاهربوهيدأن،ألابسجلها

المحيطالىالمتوسطالبحرومنالثرق،الىالفربمنللسفنالكمائندائما"ينصبونسلامجاهدى

.)143(الاطل!ى..."

السفن:صنع

)144(حسانمرباماموهبورشصنعوا.سفنا!المأسوزه،السفنترميمباعادةالهورناتشيونمام

اسطولهم)،"ا(.لتسليجالاجانبمساعدةضمانألىوسعوأ

مواطيممعوطيدةعلاقاتدسلايهودكانفقدالوصيط،دورهذاليالودولعب

مساعدةثقدماذن،هولندا،فكانتالمنحفضة،الارضالىوالهالىلينوالبرتغالاسبانياهنالمطرود!ن

امبانيافينعلمواقدكان!!الاندلسيينفانجهتهمومن.146(هؤلاء)طيلقعنللاندلسيينضخمة

هنيفسدماصيانةمنمكنتهموالصناعاتالحرفمنمجموعةتعلمواكاالاصلحةرصنعاستعمال

ج!بةبعملياتالقياموحدهمالاندلسيينبامكانيكنلمفانه-الامركانومهما-لكن،سفنهم

عملياتاثناءالاو!لنالبحارةيينمنيوسرونهولاءوكانالاعلاج)7"ا(منمتخصصينمساعدةبدون

بانهاذكر2وأ!حزنلأبكل:يقول1626سنةرشليوالىرازبلطاسحاقكتبوقد،البحرىالجهاد

انصيةياممالفيالانوهماصروا،بحارتناخورمنالاف8مناكثراحصيتمضتصنة02منذ

لاصرالفرنسيةالشواطىءالىو!أتونبلالمجاهد-ن،لسفنكقادةويستخدمونالاسلاميالد!نيعتنقون

(.1...")هـ،ومواطنمامراباثهم

)014(34..R.Coindreeu, op. cit. P

!صم"مه،همام4.صم!ء+أصح90205)141(

(142)225..t..P ,142 .J Caine, op. cit. Pح...R Coindraau. p

ول،!مههام!ماي8.مهأص!ء.3020)143(

)144(225.0،111.op. cit. Pل.هح

)145(55..R.Coindraau, op. cit. P

)146(88..cit.P5.!حمدا.R Colndre

)147(.57..Ibid.P

)148(118.:3015,France/،1515ه.S..I.H M
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استخدمواكا)014(.مينائهممعتتلاعموخفيفةمستديرةسفناالسلاويونالمجاهدونواستخدم

ينها:مننأيهرالفنمناخرىانواعا

n)ءوينك،(ChEbec)وثبيك،(Brigantin)وث!إعية،(Tartane)تزلان " u،وبو!ر

(c (Polacresوك!إفيلا(CaraveUe)،والحفاف(Pinasses)وسيو(c (Senauالح!إمة()اووفركاطة

كل)فركاطة(يسمونالعربوالمورخونفم،مناعراستخدمالاخراللفظوهذا.Fk05OOى)ح"84

علىنتعرفلايجعلنامماالاوديين،المورخينمنكعوذلكفيوتبحهمتمييز)ا؟ا(.بلونجهاديةسفينة

سلحةطن002حمولةمنسفيةتمنىانيمكنفركاطةفكلمةوهكذاالمتخدمة.السفينةنوع

ذاتسفينةبهاالقصديكونانيمكن!رجل،003هنمكونطاقممعالمدفحيةقطعمن24ب

مثل:اخرىان!إعوهناكرجلا)2،1(.5؟منمكونوطاقمبمدفحينمسلحةطن03منحمرلة

c)فست (Fuste1وفليبوا،اااهـ؟دارفلوتةflibot)لصندل،(c (Gaberreإلخفارة(c (Patecheوسيتى

cاهـ (Sety؟اهوا)؟،ا،.51؟هوغليونة

خا!يتينليتثشرككانتفانهااللاو!نن،المجاهد!نسفنائواعاختلفتفمهماكلوعلى

واهدفهالىللوصولسواءللمجاهدضرودهلةفالرعة،الهجومعل،لقدرة،السرعة:اصاصيتين

علىألقدؤكب!،حدالىالعاملبهذامرتبطيكون،لنجاحللحدو،الحطروايابعاتهنلل!وب

تث!كلالتىالضخمةالاضرعةاستحمالالىبالاضافةالاصتعمالوصعةألدمةالخفةتتطلبالهجوم

اضا!)،؟1(.نجاحعأمل

منالعكىوعلى،للتموينجداضرورتيهوبماالاتتزولاالسلاويةالسفنكانتفقدوهكذا

94()1

؟1()0

)1؟1(

)152(

53()1

34()1

88..R.Coindreau, op. cit. P

49-88..R.Coindrsau, op. cit. pp

مة:
لات!ة:المراساتعلالاحما.هنهتربةلاكمدنا

)9791(الهاطالى،العالم!الت!بتقمكبواللن،اللانةلسبم:اللهنبدالرفىعد

مارس32المدالمثاهل،بمجلةمتالعامالفطوالالجارؤالم!ةالملاحةهور:اللهنبدال!فىعد

.121هـ4ص،8591

ا!ي،.المية،نظم:المنوفيمحمد

،7ء8صمم!شنيع!د!ا!ة!طايرصو؟تكاميضن
الح!ت.اسلىثلاموس"الكالمحد

.59،العدةاللولة"!اص!،المزلف-ثلا-انظر

49..R.Coindreau, op. cit. P

79-89..Ibid.PP

ملاحظة:

الايتة.الم!إساتعلالاحماءهنهتربةؤاعتصدنا

5؟اهمامقانظر

99..Ibid.P
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وتسليحاتجهي!!ا!ثمركانتلذلكوالمناد،والذخمهالرجالمنالكافييالقدرتتزوكانتفقدذلك

الأو!لية)؟،1(.السفنمن

المرحلةخلالففي،الأوديةالدولأسطولمعبالمقارنةضخماالسلاوىالأسطوليكنولم

ماالأسطولسفنعددبلغأوجهإلىالبحركيالجهادوصلعندما،البحرىالجهادمراحلمنالثانية

سنةالأسطولقطععددبلغوهكذا،رمحدة06هوإليهوصلرممامابر،وحدة04إلى03ينن

02إلى12ببنومامطعة،5؟إلى04لنما-رلنسبوروغالائخليزىالأم!إلحسب-

للمدفعية)،؟ا(.مطعايحملونمنها

فقط)7؟ا(.صفن6الىوصل)ذدثرالابعالقرنمناثاذالنصفليالرقمهذانقصوقد

السفن:طاتم

فهمالهورناتشيين،طرفمنصارملنظاميخضعونالبحر!ة،الجهادبةالعملباترجالكان

نأأذالأترأك،ولاالمغا!لةلانجدلاإذأندلسيينمنمكونأرا3نجدهألسقينةوطامم،بدقةيختارون

السقنظهرعلىهناكوكان")8،1(،الملاحةميدأنمنالقليلإلايعرفون!الاالأخبرهؤلاء

ككنولموالمغالىلة،الأندلسيينمنأساسامكونةالفرمةوهذه.الخصمسفنعلىالهجومفيمتخصصون

بومائللكنمنه،لهؤلاءالغمكزىالنقورنتيجةالبحر،فيالمغالىلةأستخدامالأندلنميينعلىالسهلمن

البحارةتعووقدالدرر)و؟ا(.بهذأللقيامالمغالىلةمنكب!اعدداإلههميجذبواأناستطاعوانحتلفة

)155(101..Ibid.P

.ره،."جح)156(

)157(392.:6.aerie.Pays- Basهـ3!أ.S..I .H M

)158(021..P.Dan, op. Cit. P

مة:
راعماعلانلتوالواكونواولمحدثا،اورمالىالداعلنل!رهنبهروااهمامارولونالمومجصنكان

م!ى5،5بن!كرواعن)محلبا(واحدااور!الانمامدلعقغدامببهيد!إحة،

مولىاللطانبغهارطلةففيالمنر-،سلاطينيعفىاش!اكانيلفقطالمورسك!ننرا!هذاكنيلم

علالياثةونركالارفىعلالباثةللسلوناعطىاللهانلهكايهرعئرالرابعلوصالملكالاحماعمل

ابحارفيحرليرجالالمغاطةكانلوانهالنزسوناصدماثهلاحدعائةابنالنركركاللكفار،ابحار

خيرلهم.ظهورالايعرفونتالمنا+ولكن،طارقجلمض!قيجتازواحدانجلهظاتركلماال!فنكلكبونورجال

اتلى:

5مه*"4ء! corsaires de Sale, in Revueهـا.efoie؟"'H.De Castries. Le Maroc d

309115؟1805. Fevrier

رنراقا!بممبالبحرىالجهادظاهزانتبروناصبحوااكولىلنالدارصينمنك!انذلكعنونتج

منلالحوفذلكووررون،الاجانبخلقةعاير"حدثلهمياببةفهيالمضلي،الىنقلتمحضة،!يةظاهز

بالمنرلي.الظاهزهنهلوصاحبتيىوالملاكات!رتبذلكمتناصالاسلاف،،عنالمرروثالبحر

:-ثلا-انظر

Louie,ما-darn،!ص!ولاله،.ماصمهـ.مد!ا5،+!،.ءمم!.? Brunot

)915(82..R.Coindreau. op. cit. P
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كانواحينفيمموينهمجداضوورىهوماالامعهميحملونلاكان!!)ذماسنظامعلاللاوفي

فهموروساء،جنودابالتساوكيا!وفىهوادبفتسمونوكان!!واللاح،بالذخور.-جيدةبصفةبنزوون

هنتتكونالتيالموادهذهأنواعبعضدانالأل!أعطىومدالتقشف،حياةفىجميعاثتركون

،لحضر،)155(.،لادؤإلعنب،اإلزيت!!لبكوبت

G.هوصتأن! Hostالخبزيتناولونالصباحففيتغذيسم،نظامعنامحرتفاصيللنارسم

الحمصيتناولونالمساءوفيالثي(،المغردية)اكلةي!الخليعيتناولونالظهروفي،والزبنون

واذاكللثرب،صاع!!بحأيامبحدولكنهالماء،هوبهالمسمحالرحيدواثروب،لكسكى

ا)1،1(.والماحيةالحمرلتناولالبحا:بعضفرصةيجدها

الغناآ،منتعويضاتفقطيحطونولكنمحددا،أج!ابتلقونوضباطهاالسفينةجنوبكنولما

مسبقايعرفونكان!!إذابقوةالمحاركهذهيخوضوالنلأخهمالجيةالمحاركلخوضلتثجيعهموهذا

أجرضههه)201(.

الآقي:الثكلعلىالتوريعكانومد

للد"إن15%-

العملية.فيتحملهاالتيالمصاردفعنلتعوفللرايىيحطيالباقينصف-

ه.السفينةلطامم!طى-الغنيمةمبلغمجموعمن؟4!أى-الآخرالنصف-

)163(.ضيئاالطاقميأخذلاالعمليةفشلحالةوفي

العمل:مجال

المجاهدونكاناذالاطل!ي).16(،المحيطالاصاصامتجهةالجرىالجهادعملياتكانت

فانوهكذااحد.فيةينافسهمان2علونولا،الموسطالابيضالبحرفىالجهاد،يحتكرون"الجزا!يون

الا،ئلانغير،السلاو!ننلمجاهدين9الج!إئ!ينالمجاهدينمجالبينالفاصلالحدهوطارقجبلمضيق

لحابهماماالاطلعيالمحيطلي-احيانا-عملياتهميمارسونكانوا-كرتهموقوش!لامدميهم-

حملاتعدةانبلينهم،دالماتصالعلىكانوااذاللاوون)؟16(،المجاهدينمعباتفاقاوالخاص

وكان؟ج!إئر!ونانهم.!دعرنالسلاو!ونكان-الخاصةظرونجهممنانطلامابالبحرودمعا،بهاماموا

ييعونالسلاويونكانفقدوهكذا،بينهمفيماالغناميتداولونكانواrسلاوبون،انهميدعونالجتإئررن

كانوكذلكاكوروببة(،الدولمعالمبرمةالاتفاقيات)بفحلبالمغرببيعهيسنطيعونلمماالجأإئرفى

بسلا)،16(.غنائمهم!يعونالجأإئييون

)016(892..op.cit. p

)161(63..R.Coindreau. op. cit. P

)162(021..P.Dan, op. cit. P

(163.)64..R.Colndreau, op. cit. P

جدا.ناثؤكاتولبهاالمتو!الامف!البحر!الحمياتيبعفىكقوهونال!لا!ورونا!اهونكان)164(

)165(112..R.Coindreau. op. cit. P

(166)94-48..Ibid.PP
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بأوروياالاندلسيينعلاتة

عصرليالجزعمةالقونصجميعمعاكوروبيينعلاماتاطارليباولىلاالاندلسيينعلاقةتدخل

.الفترة

ربطالى)اللاوصنن(معبألاندلحتادىالذىالاساسىالسببهوالبحرىالجهادكانوقد

إلى،لذخرو،الحتادالىماسةحاجةليالمجاهدونكانفقدا!وروبيين،معوتجال!لةصياسيةعلاقأت

!ريدونكانواالاورويينفانجهموهناممو!ن.موادبحضالىوكذا،السفنلتجهيزالضروهـلةالالات

اا!كانواصنأ،المجاهدينسفنطرفمننهباوسلباىمنسفهمريأمنوناصراهم،يفتدواان

الىوانجلترااجانيامنكلذهبت،خ!!.الظروفكلرغملهمبالشبةمربحةتجارةتنصيةعلىيمعلون

القصبة.احتلالامكانيةمأريعهاضمنوضمتعندماهذامنابعد

173)الجناء""قيملقباحيانايحملونالذينالقمبة،موادكان commissaire duport)يفرضون

خاصةالميحيةالدولامراءي!إسلونفهمولهذاالحدفي)"17(،عنومستقلةحرةدولةكرؤصاءانفهم

هـ،+!مه)177(.وامراءبلاهاى)176(الحامةوالولاياتانجلترا)،17(ملكالاولضارل

شةفمنذ،الجهاديةلعمليأضهمالضرو!بةالاسلحةامتناءالامراولالاندلسيونحاولوقد

عنام،امتربتجاربالاتصال(الهولندىلاصله)اعتارامرادرايىالام!إلالقصبةموادكلض1624

Aronكيرلدوارونسلامدينةمنبرتغالييهودىطريق Querido002ومجذاف،002ضراءمصد

،الاحجامانحتلفةالكراتمنتنطار09و،المدافعبارومنليؤ0002و،بندمية012و،حربة

01 jجونطريقعن-انجلنص!منيحصلوااناستطاعوا1616صنةولي.الكبرتمنمناطر

رجعوعندماالانجليز)017(،الاصنسصراحاطلاقمقابلالدخومععامدف14على-هاريون

والقدائف)5!ا(.الارودمعمدافع6معهحمل()1627المواليةاصنةافيهأريسون

الاندليونبدألهذاسفمضديتخدماللاحهذابانيعرونبدأواالاوروبيينولكن

منيستوردانالايهرالالفللهودىاذن9162سنةففي،عليهالحصولليالصحوبةبعضجدون

نابمدالالهتعلململكن،البارومنليؤالاف6رالكراتمنليؤالف03المنخفضةالاراضى

)173(

74()1

75()1

76()1

77()1

97()1

)018(

222

34.:5,Pays-Bea

235,:4.Pays-Bee
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385-382.:3.P.B
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كام!!اذ،الاسبانيةالواطىءعلىاساصاالامراولعملهممجالانصبفقدصط!!كانو!

عصلياتبعدةويفومونالاسبالطالبرالىكنزلونكان!!صباباستمرار،الاصبالطالصيداسطولصيهاجمون

الىبذلكالسلاو*فيا!اهدونفاتجه،هناكالح!إصةلدكدالىالاصبانيةالسلطاتاضطرمما،هناك

خاصةالاوروية،اللولبا!الىاتجتماصعانلكنالاصبايخة)701(،ال!فن!طارثونالبحاراعماق

الثواطىءالىالجهادكةالعملاتميداننإقدمباضرة)5،1(الاصبانبعدتضررااكمركانتالتيفرنسا

فشتررأسالىوهبالاالكناري،جزرالىجنوباcAgoresالاعورجزرغاكةالى،لا!كةالافريقية

بورثو،تجارقبعينهيعه!قأ85كامحولطخليجليجر!ثةفقطالىيصلونالمجاهلونكان!

LaولاروضيلBayonneوبا-سن RochelleونانتNantesولوهافرHavre،الكناريجزرالىبالأنصافة

ليحاصيةاخرنصنقطامباكنجدالجهاديةالعملاتلغ!إرةتعرفالتي،لاصورMaderومديرا

-8Saintفانسانسانواإسلثونة Vincenوجزرا!ككامنالقادمةالسفنالمركزئهذهالتالطاذ

)017(.الانتي

،تطوانمنكللمساعدةمواعدبعدةعملياكملكستعينونكانواالمجاهدكناناسلوصب

الحصوصعلىنايهر،البحيدةرحلاتهما!اللمجاهد!نكانتومد.واض،والوليد!ة،زهرر،،وفضالة

ضينة03خرجت5216وليالمانق،بحرعلىهمؤلر،2216صنةليهولداالم!إدرايىرحلة

سنةولط)171(،سفينةالفاصواالمجاهدكنانبليموثعمدةاكداذب!طانيااتجاهليللمجاهدين

هرادوولسفن،؟علىهناكاستولتاذGallesالنالبلادالىالمجاهدينسفنوصلت1626

المجاهدونوصلبلارلنرا،ال1631سنةلييصلاناصتطاعبنااسذدا،اسل1627سنةفىراس

المالبة)172(.بامرككاهـممهـ،لاهـ!هـ7الجديدةالارصرالى

نها:عوامل،عدةالىهذهعملياش!لينجاحهمويرجع

الملاحة.بثؤونالعارفينالاعلاجمنعددوجو-

تسليحهم.حن-

الفناوالتجارلة،الفناو،ةالمنفرالسفنالايهاجمونلافهم،بدمةلضحيماختارهم-

تلحا.الامل

مكانهاوشعوناعلامهمويخفونالتجار،صفةيتقمصونفهم:الحيلهنلعدداصتخدام-

..:بيةهاولدولاعلام

67()1

68()1

96()1

07()1

)171(

(72)1

302..P.Dan. op. cit. P

115..Coindreeu,op. cit. P".

05Ibidء.118

911..Ibid.P

00ءمم!ا122.

05ء1231401.
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لطاستخدامهعدمى)1القمبةعنللدفاعفقطيستخدمسوفالسلاحهذااقلهموضح

الجر()اهـا(.

البلادمنامموفىموادايضايستوردونكانوافقداللاحباست!ادالاندلعيونيكتف،

سكانهااضطراذكبير،لمحدالىبالقصبةوالفقرالمجاعةانثرت1638صنةمنفترأتففى،الاوروبية

منمونواوهكذاقوينهم،والاسبانالانجليزالىفاتجهوابالسكر")182(،المحلىالبقرجلرداكل"الى

18(.)راخرىوموادالبسكويتمنقنطار006او005بسيدونيارمدينابليكطرف

البسية:العلاتات

افتداءالاخ!شهولاءمحاولةالىأسأساوالأورويينالاندليينبينالشأسيةاعلامأتاترجع

سلا.مجاهدىأيدىبينالوموععدمتخولهمضمانأتعلوالحصولاسراهم،

منيحصلونكانوافقدالاندليين،نظروجهةمنوفطقيةطيعيةالعلاقاتهذهوكانت

)العديينخصومهمضدلهاللوموفالاحاجةليكانواطائلةأرباحعلىالاسرىافتداءعمليةخلال

لاالضخمةفسمنهمللاورويين،بالنسبةكذلكتفرهايهلاسلاماتاهذهأن؟ا!ياضي(.اأو

البحرعلهايكونالحالةبشبمتحيلايكونيكاد3الدوالحصار،اغصفهالميناءدخولمنتمكنم

خطرو،الممليةهذهنتأئجلكن،والمدينتينالقصبةاحتلالالااذن،يبق،فلمالاء،فصلثي

فالدولذلكالىباستمرارتتعرضمراكزهاأناذسشجعا،يكنلموالاسباسنابرتغالياالمثالانخاصة

معهمالتفاهم-ومحاولةليينالاندمعالتفاوضالالهولاء،اذنيبق،فلمبياوفاقعلىتكنلمالأوروبية

المعلقة.اضقطامختلفعل

محاو!3،معالمساواةمدمعلىيتفاوضونوكانوا،المفاوضاتيرأسونالانداسيينمادةكانرقد

)015(،1628و1627سنةانجلتراإلىسفراءهمارصلوافقد.أخرىجمكريةموةمواجهةلطبحريةموة

محاهدةمثروع،الاندليينبميعباسمبركائرشحيببن،براهيمباكو،القادرعبدبنمحمدوامضى

عبدبنمحمدمضى9162اكتوبر2وفي.1627)185(سنةمنماى01ليهألمبسونجونمع

ضلار.دىالاسطولوقالداإنليمئلهاكانالتىفرنسامعهدنة(للقصبةالحام)القائدصيروناغادرا

تدخلاذنفه،الدلالقالاضراففترةالم!ذلكالامرتجاوزبلالفترةهذهعلىالامريقتصر،

الاوروية.الدولمعالمحقودةالاتفامياتليالاندليون

يضآخروبند،معينبقدرالاصرىتخليمىعلىأولاتنصفهي،تشابهالاتفاقياتهذهوجيع

يخصاذالمتحامدين،الطرفينسفنبينالعلاقةشكلياتيحددثانوبخد،البلدينبينالتجارةحريةعلى

)181(

82()1

)183(

()184

)185(

923:4,s6rie.Pays- Bas53هـ.S .I .H .M l

228..cit.P.أ!حا،هاءه.J

585.:3,France.3،!!أAreأ.S..I .H M

287.:4,Pays-Ses!.أم،،.S .I .M .M lore

02.Angleterre, 3 : 16 et2،80301هـأ.S..I .H M
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وعسرو،.شاقةالمفاوضاتتكونماوكالباالآخر.ابطرفتجاهعلواقعملبأىالقيامعدمعلى

؟،بالمنطقةأكرددالاصطولاستعرأضبحدالاتمضىولاالاصرىبتحريرتتعلقأنهاخاصة

لأنمضطرةتكنفلملهولندابالبةأماوانجلت!إ.فرنسامعالمحقودةالهدنةلاتفاقية-ملا-حدث

منذالمغربمعوديةعلاقاتولهاوانجلترا،فرنساباصندقورنوامااذاقليلونفاسراهاالتهديد،الىتلجأ

(.0هـ0161)6سنةمحاهدة

الدينرجالبوأسطةوذلك،للحكوماتالماشرالدخلبلرنالأصرىمنعددايحرروأحيانا

P.اثياالاباشطاعفقدوالتجار، 'd Athiaاسكوفى-الأبفحلوكذلكفرنسيا)7،1(5؟يخلمىان

Escoffid32تخليصدونروبيرالانجليزىالتاجراستطاعنافرنسيا)188(،41تخليصاستطاعالذى

T.ودبنتوماسهوآخرانجليزىتاجرواشطاعمواطنيهمناسيرا Warren018(.أسرى15تخليص(

ايجارلة:العلاتات

أحدكانذلكمنالعكسعلىبلتجاريةعلاماتقيامسبيلفيعائقاالبحرىالجهاديكنلم

فليبوهذارتراقانطبمصبناجرونالأوروبيينالتجارمنالعديدكانفقدينيا،الأصاييةالعوامل

معيتعاملواأنللاسبان1626سنةصادرقرارخلالمناصتثنائيةبصفةيحنفسهالرابع

النصفدالتجارةكانتحينليبالمضب،اثؤلالمينأءرقراقارميناءاصبحوهكذا.الاندلسيين

صنةهارصونسجلومدواصناد-بر.أسفيبمينالقبالخصوصمركزةعثر،الادسالقرنمنالثانط

نفسولييوما،وj1شهرخلالأجنيةضفينة03مجبنءولاحظ،للمنطقةالزاهرالمستقبل0163

أبريلا654سنةولط،)5"ا(،بالمنطقةوهولنديةانجليزيةتجاريةسفنعدةضلارودىراز!طلاحظالنة

البقر)151(.جلودبدلهاوأخذ،لبارود،،والقطنالتغ،رمراقأبىميناءليالهولندىرويترانزل

بضائعبمجمغبيعيتطيعونلالأنهمللاندلسيينبالنبةضروريةكانتالتجارةوهذه

انتاجهمنهوماالاالمغربمنلثترىتكن-لمفرنامثل-الدولبمضأنغير،بالمغربالمغتنمة

لبيعالممالمكانيجدرنكانواالاندليينلكن،البحرىالجهادمنالمغتنمةالضائعشراءعنوتمغ

.Pissويزة،وجنوةcLivourneليفورنهنكلليالصغوالإدطاليةالولإداتمثلكنائمهم،

صنةففيالاندليين،معللتحاملاكوروبيةالدولتويهاالتىالايةعلىيدلانحدثانوهناك

التىالاهمةحولفرنسافييدورالحديثأصحهؤلاءمعرازلحطعقدهاالتىالهدنةوبحد9162

86()1

87()1

)188(

98()1

09()1

)1"1(

224

233,.J.Caine.055 Cit. P

235..Ibid.P

395.:3,S..I .H.M l are eerie. France

553.:35,0 Angleterreهأمه.S .I.H.M l ere

212.:3.S..I .H.M1 ere eerie. France

.577-576:5,Pays-Basأ!مه553.!أ.S..I .H M
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واضحاكذلكبداانجلتراولي،291()المغربمعللتجارةضركةوتأصي!الاندليينمعالماهميكتسيا

ومعالاندلسيينمعالرلرية"،الثركةتعاملحملتماأذأالاخنههذهتجنا.انيمكنالتىالفوائد

.391(المغببية)ءالمواقبالي

-كاا26سنتى)خلالبيممننجد،بالقصبةالاوروبنالتجارمنعددهناكوكان

491)ماذهتبييرفرانسوالفزسى(0163 .F .P Mazet)يبكفورروبيروالانجليزى.R Pick Fordصنة(

بينالعيعقيتحود،لم)الذينالتجارلهؤلاءبالنبةصنحبةالحياةظروفكانتالعمومعلىولكن

عدما1631سنةففىبالاندلسيين،مأمكروهحلكلماللانتقامعرضةوكانوا(المسلينظهرالط

وأحيانا)6"ا(،أموالهموحجزالانجليزالتجارعلىبالقبنرهؤلاءقأمللمجاهدينسفيةالانجليزاص

الام!إلاصترلىفمندمأ،الانتقامهذاضحيةبالمياءترمفوأمرورحالةلطأوروبيونبحارةيكون

اثناءهولنديةصفيةطامهولاءهاجمللاندليينسفينةعلىعنتليTrompتروبالهولندى

")7"ا(.عميقةمطاميرليبم"رمواوبألمياءتوقفها

وذلكوالهولندى،الفزلى،القنصلمثل،بالقصبةالاوربيةالدرلمناصلةبعضامتقروقد

.)هـ15(المعقودةالتجا!يةالاتفاقياتتنفيذعلىوللهر،الطرفينبينالتجاد!لةالمحاملاتلتسهيل

الجهادمنواحدةسنةفمدخولبا،يهانلاتجاريةموةللأندليينأصبحفقدوهكذا

الذهبىالمنصورأحمدعهدليالضرائبمدخوليحطيهكانممااكثرسلالديوانيعطىكانالحرى

المملكة.لمجموعبألنسبة

القصبة:علالاستيلاءالاوريينمحاولات

اية(،الاو)مصبةالقصبةعلىللاستيلاءأنظارهميوجهونوالاصبانالانجليزرأينا)ذانشنربلا

الصغنم،المجأهديندويلةأضمفتالداخليةالصراعأتإنخأصةقلقمصدرلهمبالنسبةكانتفقد

عليها.الاستيلاءثيجئمفممنباياليوزأدت

لطمستخدماهارسونبهايبعثكانالتىالتقاد!لرخلالمنهذايتضحللانجليزفبالشبة

هؤلاءمععلاقتهانخاصة،المجاهدينمعالتعاملمنالانجلبزخوفلابحادالاغراء،أصاليبكلذلك

)291(

(39)1

49()1

59()1

)691(

)791(

)891(

362.:3,France

804.:3,Analeterre

237.

.228:3,Angleterre

.7

417-416.:5.Pays-Bas

923.
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الأولشارلالملكالىلهتقريرففي.الانجليزىالعرشلدىباعهمالاطقكان)ذجدأ،وطيدةكانت

:محاورعدةعلىيركزنجده1627سنة

ي!...أما:عنهكلبةللاضفلالوددان.منالنخلصعلىللأندلسببننجبعهم:أولا

بأنهممعهمللعملالمأتيتإذا:بأنهالعبعثوافقدسلاليالآنيحكمونالذينالمولىسكيون

سفموفقدرعايا2منكثيرأسرليالسببكانالذىالطاغيةالحا2ز!دانمولاىصيزحزحون

...")هـ"ا(حمايتكمتحتأذفسهميضعونوهم،وأرواحهموبضائعهم

ضدوكذلك،المغربداخلالانجليزأعداءضدللعملالاند؟صسيينهولاءتكثل:ثانيأ

عليكمخدماتهمأسرضنمنخبة)رصألعلىعزمراقدبلاالمود!سكيونالقوادوكان"...:الاسبان

..الآلافبمئاتررونك!تهمليوهمبالمغربالمورسكيينجميعباسمبلفقط،باعهمذلكوليى

ذانبوا!ةلهمونجيتلهمعينتانتيسلاالا)اجايأوونمدينةولااليهيلجأونمكانلهمليس

حمنوامدبفضلكمالآنوأممنم،يقواسنناهذا،بطردهمتبأالذىالمنصور،يعقوباشفاالملذن

الاسبأنضدسواءأنفسهمعنأطدفاعقدرةأعظمصاروانجيث،الحربيةوالاعتدةالجيدةالمدافعبقطع

بحمايتكنشملهمأنامممطابفانانم،الاآخرملكلهمالآنويى...الآخرينأعدائهمضدأو

....")002(الملكية

يدمدمجباونانفسها،)سبانيامنم!يحيةأكثربل،صيحيونأنهمعلىأضاكيدا:اسأثأ
اممفرة،االاشانطردهممد،صيحيون"فهم:احسواءاعلىوالاصبانالمقالىلةمنلانقاذهملهماعونا

رعاياآ،سراحأطلقواعندمازيدانمولاىسخطأثاروافقد...وأتراكمغاربةمنالمسلمينإلىوسلموهم

قدكانوابأنهمالمورسكحتعلىالمغاربةصدورفايوغرمستعجلةجداترسأزيدانمولاىائموكتب

المورسكيينمعاتفاقعلىكانتسلاوانمسيحبت،ويصبحوااغصبةااجلمواسريةبم!2برةقاموا

رأراحيمامنهتأكدواوقد،كذانالاهركانالحقيقةوفي،هناكاجتجمعواالمغربأرجاءكلليالمنبث!ت

حولهناكاضقواامدهولاءوكانالمورسكيين،اصاااججلبواالانجليزيةاضحاشةابالمدافعمحصنةاغصبةا

علىأوجبنااجام!ت،ا!!وفرقبمرانرالمورسكببنر:ساءحتذزلدانمولاىفأصرلهم،رذص

الآننطوانكلتأنتومدسلا،jلىبنفهقرواوأن،اننواحينلكيتم-مكره!ت-بعودواأنالآخربن

.)102(..."واحدةدفعةعانلاتعشر

:المعمورةلاخلالالاذدا!سبتاستفلالمحاوات:رابعا

أسليالهذاأضطيع،مابقدر،اممثيمااعراميا-اأضعأنمنىطلبوافأبماغصبةاموادأما"...

مدركونوهماممم،مدخرأذانيكونأنويفضلون،المداهماغزواهذاعنينصرففاجعلهاعياشى()1

...")202(.يايمليالمعمورةتبقىوبذاثالمأيهوزهالخدمةتلكتتطلبهمأالادراكتمام

)991(72-63.:35,e6rie. Angleterreأمه.S..I .H M

)002(.Loc.cit

)102(.Loc.cit

)202(.Loc.cit
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نا)ذ،المعمورةباحتلالتتكلفونأجعلكمأنونويو،...:النبقرورمنآخرمكانلىويقول

للصفنمرفأأحسنهوالذىالمكانهذااحتلاللي،منهممعونةبكلواعدينمالوا،كاسمل،أخذها

العونإليمتجلبواأنلكميمكنحيثفقط،ف!إصخبخمسةصلامنالقريبالالاحلزلكبمغد

2(..")ره..بالفن

يجببلمحهم،التعامليتجنبكقراصنةالاندلييناعتبارعدمعلىالتاكيد:خامأ

حكومةتجاهممبةتصرفاتلهاكحكومةمعاملتهمجبوبالتاليطموحاتهلهمتقلككياناعتبارهم

لىوأطموانها،طردا!لم،سدينونشأوا)سبانيا،ليالمسيحيةعلىولدواقدهؤلاء)ث!ن:اخرى

تشكلأندمسيجصة،ميولالهم)نحيث،طغيانهمنيرتحتيعيثونالآنوهم،الملمينأيدى

المسيحية،بالحكومةضبيةمدنيةحكومةأمامواوقد.حمايتكماختاروافقدجديد،هنلهمحكومة

'Jrكلبدوتدعى Calvidoحكومةسيقيمونأنهمليلكونلاوهمباجبانيا...عليهكانتماغرار

نابل،الحقيقيينالميحيينهولاءاسبانياملكأجلىبعدمأباببانيا،عليههىمماميحيةأكز

الملكهذاواننفسها.إصبأنياداخلهمالذينمنصيحيةأحسنابانياخارجالمورسك!نهزلاء

الحكومةتلكالللانضواء،،!و.لنرلكنمة،الموالبلاغةلط-ترحيب-دعاهمقدكان

2(.يقصدونكم..،)"هاكثريحبهمملكألهمإن:مائلين،اخرىمرةالوثنية

الفوربهذاهؤلاءوضحورالمنربداخلالاندلسيينمنعامنفوروجوعلىالتاكيد:يعادسأ

هـ)ن:المفالرلةمنالانجليزالىالامربلهول!المساعدةيدلمدالفرصةتألطفاومن،لمواجهتهوتكثلهم

ينتفدؤصهم،معلاضرعواالذينالمغارلةمنخوفأوذلكرعابا2لصاعسرأيعملونالمورسكيبنهزلاء

حقا،مسلمينوليسوا،مسيحيونداخليملياخهممائلينذلك،أجلمنحقدأعظملهمومحملون

يملمونمؤلونى،بالجزائرمواطنصهمالىبلالمغرب،جهاتبميعليمواطيهمالىرصائلكبواومد

ويحاولطدانمولاىثحاهالذىالثىء،حدا،تلباوليكونوامعهمجميعأليتواطأواحماييهمفيبكونهم

فانذلكعلىو!ادةبعيدأ،يمدلاأصبحسلطانهفإن،عبثأكانذلكولكن،يمنحهأنالوسأئلبجميع

به...")؟02(.وعد،ماحب،الجهاتجميعمنصالاإلىيوميأيتسللونالمورسكيين

عند)نهمرداراصالقبظانلي"قال:هاولسونيذيهر0163صنةامموبر8بمؤرختقريروفي

بعرهاالمورسكيونهو!لاءاحتفظقدكئو،فضةهناكاك!تثفت،فرخينمسافةعلىصلاضهررأس

حكمعلىماددذككونونوبذلك!ويأ،ذلكلي!عونكا،الجهاتجمعمنممأيجتمعواأنإلى

صيادتهم...")602(.تحتوجملهاابلادا

ليأيحكموسلاتط!إنعلىالاستيلاءهوذلككلمنالهدفانالتقريرنفىوأوضع

وصبتة،طارقجبلمننتمكنأنمنهمايمكنوسلا()نطوانالقطصاند!وهأتان:طارقجبلمضيق

)302(.citعيط.

(402)0Loc. cit

.بصهط.*)502(

)602(123-99.3:,S..I .H.M015"!15 Angleterre
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لذاعمل)702(.خ!واعوSoundصوندبمضيقالدانمأركملكفعلكاالمضيقعلتتوليوبذلك

آخر!ريرذلك!وضحكاانحططاتهذهكللتنفيذالاسبانعلىالاندلسيينحقداستغلاليجب

ويعرضونالقاصىالطردذلكمنبمرأزهيتظلمونوالمورسكيرن"...1631سنةيوليوز13فيلها!شون

ع!ثرةعلىبسهولةالحصوليمكنوفاكأسبأنيا.ضدحربأيةهناككانتماإذاجميعأ،خدمأتهم

وكانحكوها،مديمةنبوعةعلىمحتمدينبمجيثىصروافقد،لخدمتكممستعدينالمورسك!يينمنآلاف

Monteصنتو""مونتفيالرصاصهنصفائحعلىمكتوبةوجدوهاأصلافهم Santoغرناطةمرب

لطبهمينسومتليأخرندمرةسيحودونولكنهمالمغرب،الى)سبانيامنصيكونإجلاءهمأنتفيد

حقيقةظنواالانجليزىأسطولنامنالعظيمبالاصتعدادفيهحمعوأالذيالومتكانفلما،م!يحيةسفن

والبارودوالمدافعBiskettبال!كتاصتعدوافابهمولهذاتمامآ،النبوعةتلكأضحقيقاصقتاألىمدأنه

الىلتنقلهمتعبر3(هو)كاArmadaالارمداتلكوصولفقطومنتظريناطذهابمتحفزين

.802(إسبانيا...)

عليها،بالاصيلاءهرماهملتحقيقالفرصةيتحينونوظلوابألقصبة،الانجليزاهنأماستمروقد

ليWindebankويندبنكالانجليزىالدولةسكرتيرفكتب،القصبةلاحتلالالحملةهذهنجاححينالى

إذا،القصبةأحتلالالى-بتاكيد-فيهايدعون1637صنةغثت11لطالاميرالالىالأنهذا

توصلعندمأفاتمدكانالودتلكنالعياثيمعانقطاعأىيحدثلمو)ذاألاندلسيونلهسلمها

والحتادالرجالمنالضرو!دةالموارديدهتحتتكنلمذلكالىوبالاضافة،وزيرهمنبالرسالةرينسبوروغ

2(.)"هالحمليةإنجاخلاجل

الانجليزىفحسبالحصار،يطولعندماالاندلييننفوسلييدب-أحيانأ-اليأسوكان

مكانأييلىفقلهمأورولطاصرأىالىالقصبةلتسليمصتعدين0164سنةليكانوابليكروبير

ليالتحليماتلانعدامتبللملكنهلانجلترا،القصبةتليمعليماامترحواومد.سالمينفيهيجثونآمن

بثأنلندنبرلمانالىمأيهوزها641سنةوجهوهكذأ.لحكومتهالامتراحهذابتقديمووعد،الثأنهذا

:الاحتلالهذامنانجلتراتجنياالتىالفوائدعلىمؤكداالقصبةاحتلال

المجاهدين.بعدئذتخنيفلن-

.رقراقألطملاحاتمنمرتفحةأرباحاتجنىوسوف-

المنطقة.مربيوجدالذىالقصديرمحدنباسنغلالوتقوم-

والهولندون،الفرنسيينحسأبعلىالاهأليمعتتاجرأنممكها-

الىللايانسقنعدةأوسقيةحسابهعلىيجهزأناللورداتمجلىعلىالاخيرليبليكواقترح

)021(.جواببدونظلطلبهلكن.القصبةلتليمالمنطقة

)702(.Loc.cit

)802(015-137.:3,s6rie, Angleterre153ه.S..I .H M

)902(325-324.:305,Angleterreأكمه.S .I.H.M lore

)021(551-548.:3,S..I .H.M1 ere.brie. Angleterre
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سياصةوليدةوليت،معينةظروفضغطتحتوجدتالمفاوضاتهذهأن)ذن،ظهر

الصعبةالظروفنتيجةاليأسمنحالةلطتبدأالانجليزمعالمفاوضاتكانتامفغالبأ،واعيةناضجة

منالعملسلطةلاللانحليزيكنلمانهلمفثلها.مننستفربفلالذا،الاندلسيونيميشهاكانالتي

احتلالها.عندالقصبةعلىللحفاظالكافيةالقواتولاللتفاوضى،حكومم

الاندلسييناستقرارمنتصيروقتبعدالقصبة4احتلاعنالحديثبدأالاسبافيالجانبومن

Jorgeماصكال!شاسخورخيالاصباقالجديدةحاآكبفقدبها، Mascarenhasالثالثفليبالى

علىالاسبانيةالحاميةمقرقصدقدالمورسكيينأحدأنفايخبره1613ف!إير4بمؤرخةرسالة

سائرأنالمورشكيهذاحديثخلالمنوشعرجهزهاقدزيدانهولاىكانسفينةظهر

اليه،الوصوليمكنماأحسنالىمعهوصلو)نهإسبانيا.الىالقصبةلتسليممستعدونالمورصكيهيئ

شاريعلكن211(....")التفاوضمنغطاءتحتليلاالفنمتنعلىرجلثلاثمائةيذببأنوذلك

.1631سنةمنابتداءالنهائيةملامحهاتاخذبدأتالقصبةلاحتلال)صبانيا

والاسبان)212(الهورناتعمينبينةمعاهدهثروع

213)يدونيايدينامنالموجهةالرسائلضمناثمروعهذايدخل MedinaSidonia)الى

ييعثبأنالملكأوامرعلىفيهيجيبوهو،القصبةاندلسىحرل)1621-1665(الرابعفيليب

أتصالاتأنمحهيفرضمماالمورسكى،الديوانالىوكذاقائدها،الىويرسل،القصبةالىبسمية

الطرفين.بينجرتقدالتأنهذافيسابقة

تقرير،وهو،الاطرافببالطوعلاقتهمالاندلسيينوضحيةعنملخصأأولأسيدونيايدينايحرض

الدقة.متهىفيفهومركزأ،كانو)ن

لييساعدوهلمالمورسكيينوانبأستمرارالمعمورةيحأصرالمياشىأنالدايةلييخبر"فهو

الحصينالموقعهذاعلىللاستيلاءالمجهودهنالمزيدييذلالحياشىفإنولهذاشىء،بأىهذاحصاره

المورسكيين)214(.منللانتقام)المعمورة(

)211(94.:3,S..I .H .M lore sArie. France

G.كولانجورجعثر)212( Colinرتمببالهصالوطيةبالمكتةالاجايخةالخطوطاتضنالمثروعهذاعلى(

ا-؟8.2!ا5591سنةهبرصمجلةفيودتم(،156

فليبمعالاندل!نمراسلاتوترجدالاندليةوالواحلالاطليبالمحيطالاجافيللاسطولالحامالغائدهر()213

)مادس(بارامسد.لوكارىصانبارشيفبالتسهالاندليينمعوكذابالمنربالاصبانيةاثغورتوادومعالرابع

Archivos del Polacio ducal an Sanlucar de Barrameda ICadizl

بو!وصكرطب!كرنثرومدبيمكاسبالاندلينالمتحلقةسيلونيامدتماوثائقبعضكلجد!

Guillermo:الأيهرالالفةدراصةضنالوثائقهذهبمض Gazalbes Busto

La Republica Andaluze de Rabat an el01051XVIII)

وعلاخموالقصةالرباطباندلىتتحلقوئية36لراذ46(،رعى-؟ور)عىلدراتالرابعالملحقق

بابايا.

214()Casba de Rabat at he roi3!ا morisques deهـاGeorges .S Colin "Projet de traitb entre

.21.Areet 62me trimestres,,5591 pأ,nHespBris tome XLII1631?ج'd Espegne, en
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الميح!يينمعجدامتعاطفونالمورسكيونوهو"لاء"...:قاثلاالاسباسنالدوهصوينيف

وأوالولبد،العياشبدبسببسواءالاستقراروعدمالاضطرابمنحالةانيمبثونوهمالمنالىلة،بخلاف

لووالذى-مراكقملكلهميكنهالذىالحقدبسببأوبيمالقائمةالداخليةالصراعاتبسبب

ا"لقواالقصبةخارجفأجأوهمو)نميحيين،يحتبرونهمالذ!نالأعراببسببأو-،لخربهماستطاع

الذىالكبيرالحبوبببالخاوفهذهمنوليخلصراهناءلييعشواولكيوهكذا،القبفىعليم

بالررطالمايهوزهالقصبةلكميسلمواأنمرروافإنهمغادروهاأنمنذتلهفهمموضوعلاسبانيايكنونه

ذكرها...")؟؟ا(.الآلي!

اقتناعأاكدرتجعلهصوبنهالرابعلفليبورسمأنيحاولكانصيونيايدينلأنذلكمنيتفح

.المغربداخلالصعبةلوضعيتهمنظرأمروعهمليالاندلسيينهولاءبإخلاص

الثروط)،21(.هذهسردالىانتقلفقدكلوعلى

)جلاءبعدوذلكفيه،سبعثونالذىالمكانهورنالوس،تلبمهممنكم"يرجون:أولأ

يتركهاالتيوالممتلكاتالدورثراءالمورسكيونوسيقومآخر،مكانالىعاالحاليينسكانها

".المناسببالثمنأصحابها

كهولا،اصبحوارمماالشبان،نفيهمعلىسنة02منأكزمرتأنهأى16ارصنةلطالآناننا

الوطن"بجاذبيةذلكتفسريمكنولكنهورنالوس،مريةيعرفونلالىمماآخرونشبانهناكوبرز

.217(.المروط)كلرأسعلىيضعونهابحيثألاهميةمنوهىالمفقود"

معالتعايق2نجضونفهمنفهاعلىالجنلقةالجماعةروحنجداخرىجهةمنزلناوما

"بقمبة"الرباطقصبةتعو!ضيريدونكانواالوامعليفهم،ذلكليمرةتجربةلهمكانتفقد،الاصبان

يبهمهارسونوجدناانغرابةولامنبوذ،نفسهيعتبرلأنهحذردائمأفالأندلى)سبانيا،لياخرى

التجربة.لنفىتحرضواالذىبالود

وبصررةبرعةالمسيحيالديناليدخلواأنيتطيعونلابالمغربولدواالذين"ان:لايخأ

هولاءمنالممينتملكاتتحتجزانمجبلذأقبل،منالكاثوليكيالايمانيعرفونكانواكالذينكاملة

التىهيالرطهذامنالاخيمالنقطةأنولهـ93!مهـ7ت!إسهنرىو*ي،(.الاولىصنةعثرينخلال

بأمورللاحاطةكثروسنينأنايدكونكانواالاسبانلأن2(بأجمعها)هـاالمباحثاتمثلالىأفضت

ثارلزمنمنذسابقةمناصباتمسايتعملمدكانانهخاصة،مماطلأجلفهووبالتاليالعقيدة،

2(.التفتيق)"امحاآقسوةمنللهروبالحأمى

(215)22..G.Colin, op. cit. P

ضط.لاهمهاتعرضوسوفضرطا16الروطهنهعدديلغ(216)

)217(136..GuillermoGozalbes Busto, op. cit

)218(224.2:,duMaroc!ممهال

)921(138..5.5.Busto, op. cit. p
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هيالنقطةهذهتكونبأنت!إسافت!إضنفيأوتاارنيديمكننالااللازمةالربلائقبدونلكن

الى،لرجوعمتية،تغبركانتا63اصنةليالاندليةفالقضيةاباحثات،فثلالىأدتالتي

وسنلاحظأبعادها.بكلالمشكلةخلقااصعودةيكونالجز*ةضبهفىقويةجماعاتبوجودايسليم

يكن.!القصبةسلموا)ذابالمغربالاندلسيينتركهوآنذاككانالحقيمىالاقتناعأنبعدفيما

مافقطيقترحكانسيدونيامدينافالدرقالاييملة،الجز2ةثبهالىالاندلسيينبرجوعمطالنهكر

لمإذسيئأ،ذلكيرىلانفسههوانهخاصةاسبانيا،الىالعودةوهو،الاندلصيونعليهيثرطهكان

)022(.البدايةمنذالاندلسيينلنفيمويدةسدونيا.ماسؤتكن

منعديدونضهوديويدهأمعلومأ.تشعيقدمون،مسيحيونانهمالمورسكيونحوييظهر:صابعأ

سبيلليومأتواالأعرابطرفمنعذبواالذينالمورسكينمنالعديدضأنفىالمسيح!ن،الاصرى

الميحية".العقيدة

البيئةمعيتكيفوألمالاندلسيينبأنللادعاءمجألاالأموالهذهمثلالاوربينمنكثيروجدوقد

:الصددهذافيبوسظوكييرمويقولهماالىولتظر،بالفعلمسيحيينكانوالانهمالمغربية

للحنةمستعدين،المسلمينأفمسلمنيتبرونكانواالذينوهم،الهورنانشونكاناذا"...

"بمسيحسالمغاربةيعتهمكانالذينالآخرونالاندليونعنمي!هنكانمالنتصورمجيمعلى

هورسكيينعناخبارلاتطوانفمنبينمالشهداءعنحتىيتكلمونكانواتقريرهموليمالة"ا

منغلقةمجموعأتيكرنونالذينوالرباطالقصبةمورصكيرأماالماجد.دخولعنلاتاعهمرجموا

نظنفلا،الدينيةالاعمالعلىرمابةوأتلخارجيةعناصرلتدخلعرضةأملتكونوبذلكنفسها،على

كانواالذينالمورسكيينأوبكبينوفعتمدتكونأنالمحتملومن،وقعتقداستهادحالاتأن

اظروف،)221(.امنظرفلطالاهأليمعاتصالعلى

يملكونهااييالجرىالجهادسفنظهرعلىاضييةغايةالىبأنفسهمصيأتون:ثأمنأ

منبقيمنلأخذنفقتمعلىبأنفسهميرجعونسوف،بنقلهمتتكلفونلاوهكذابأمتمم.

أحد،علايطلبملاوأمتعهماجكم.اضمجيعيهدونصفالجميعيصلوعندماالمورسكييز،

وموعها".منيخشونالتيالتعسفاتكافةوتجنيبهمحمايم،ويخب،ثرواتهموكذا

لقوتهم،رم!!كانتالتىوهيبسهولةسفنمعنيتخلواأنالهورنانشونجاول،)ذنهكذا،

بالأرضمتملقينمالمينوفلاحينصناعاتبلمنكانوا!يرجحوالكىا!ودة،بالهماصماحامقابل

فقط،ذلكالالظروفتدعوهمفعندمامجاهدينأوبحارةيكونواأنأمأ3،أجدادفالأالتي

علىللمحافظةأعمالمجردهولاءبهايقومكانايىالانتقاميةالبحرىالجهاداعمالنمىأنأيمكننا

.222()?الذات

)022(137-136..5.5.Busto, op. cit. PP

)221(138..Anddiw...P"مام!الصم

ياجايخا.المررمحننلحلامةاصنعراضنامنالاتهاءعدعاءالاهذابخامشةسنقوم:ملاحغلة

.-حم!ط.،أ!)222(.
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الحصاركومفوبذلكالعياضى،تلعلىصيحملونالقصبةمغادرةمبل)،..:عضرالىطدس

بإفريقيا")؟22(.الاسبإيةللثفوريسيهاكانالتيوالمضايقات

الىيدعو"صثروعبأنهكولاناعتوفبينماللمثروع،احولىليينالبأحثينتقوبمويختلف

معهمتنعاملاوتقبلهملندولةأيةبأناقتنعوافلقديأس،"صيحةبوسطراعتو،)224(يمهالاستغراب

")،22(.باحترام

ف!إور01بمؤرخةرسالةففي،الأولىليينلدىتمامامجهولأيكنلماثمروعهذافأنكلوعلى

الرباطعنلعزلهأبخندقأحاطوهابالقصبةالاندلسيينبأنتأيهرنجدهارضليوالىهوجهةا641

.)226(.للاسبانلسليمهاأوللقصبةسادةانفهمهميصبحوالكي)ماؤلك

وثائقبهتوجدالذىلوكارسانأرشيفضمن!وجدلاانهالمسروعحولالاسأصيةوالملاحظة

بعضونسخسدويخا.مأبنرجالالىوكئاباتهمالملوك"رسائلمن21المجموعةفضمنسيدونيا،.م

تمامأتجوهلالمروعان،)ذنفيظهر،.للسثروعذكرأىنجدلا0163_1631لسنواتالاجوبة

داثمأ)227(.الملكباجاباتتحظىتكنلمالدوتسورسائلمقترحأتأنعلسنا)ذاخاصةمد!بد،لط

.مالىال!إبعفليبمنالموجهتينللرسأقيناستعراضنااأكثربصفةذلكمننتأنكدأنونستطيع

صدونيا.

توصلبماأسطولهرئيىالاسبافيالعاهلفهايخبر1631امموبر2وبمؤرخةالاولىالرسالة

فىيعيث!ونوا)نهممسيحيونبأنهمويذحبالمرسكيينشهرالمياثىانلهيأيهر)ذ،سبتةحا2منبه

شديد)228(.ملق

الوارةبالتقاررمبطانهالرابعفليبفياو!أيهر،1631نونبر02بمورخةوهياثانبةالرصالة

تواتأعد"تدالحياشىانلهيؤكدوفهابادسوحجرةومليلةوطجةوصبتةالمعمورةحكاممنايه

..،)"22(.المورسكيينضديخوضهاالتيالحربمنتخلصهحالبالثنورالمسيحاولوانهكبو

هنممضاةاليأرسلتالذبهرالالفةوالروطالملاحظاتمعالجواب"وهذا:يأقيماالمروعآخرفيكتب223()

وموعىبلانكوومحمدالديوانموادمنبركاشابراهيموالقائد،القصةحاآصرونالقادرجدبئعمدطرف8

أوامرآ،(.انتظارفييدىبينالاصلىوالنصكتابا.سانتاكو

)224(

)225(

)226(

)227(

)228(

)922(

232

25,.op.cit. P

913.055.cit. P

037.:3,S..I.H .M1 are aerie. France

.ث!.ك!د!tic؟هـ014.05.055

.5.5 Gusto. op. cit. .P E35

367..Ibid.P.
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بأنBarrionuevoبأيونولحوالقبطانويفمبل!...الممموزهحاآمناليهوردبماذلكبعدويأيهر

!ستطيعيالم)ذاحمايتيتحتأنفهموضععلىمصممونالمورسكيينأنعلىتتفقالمعلوماتكل

تثجيععلىيحرصأنوعليهوالذخنهوالاسلحةبالرجاللهيبعثأنويطلبالعياثى،مواجهة

...،)023(.خدمتهالىللتحولالوتتيحينعندماالمورسكيين

استيلاءحالةدالاصبانيةبالثغورالمحدقالخطرعنالحديثالىذلكبعدالملكوينتقل

2(.)ارالقصبةعلىالمياثى

هلرألمناهما.اللتينالرصأليتنليالهورنالىالمثروععنتعطلم)ضارةأيةان،)ذن،نرىهكذا

مندراستهبعدالمثروعانأمأالقصبةمورسكىطرفمنالمفروضةالروطبببعهتغوضي

لاأنناغير!ل،لمنهكأواعتبروهكانتوجهةأيةمناهميتهبمدمامتغالاسبافيالدولةمجلىطرف

سهبةبهاتوصلومدالقصبةعنتقارلرطلبمنالاسباقالعاهلغايةنفهمأنذلكمعنستيم

وجيز.وقتقبل

الفصببما.مورصكىالىوتثيرالا1632سنةخلالوالدوقالملكبينمراسلةتوجدلا

منالمورسكيينموقف)يجاليجدفهايعتبريناير2وبتاريخصدونيالمدينارسالةةمسوهناك

.232()بحمايتكم(<واممغخدمتكمالىيملونانهم"جث

فيهماتوالذى،بالمعموزهحلالذىالطاعونوباءبببالهورناليينمعالدوقلقا،تلل

ف!إور92ليالرابع"فليبمكاتبةمنليتمكن،المرضيهدأأنالىوينتظر،الحرسمنكبيروعددالحاآ

Marcosبركانسادىماكوسالفارسارصلانه)ياهمخبرا do Berganzaالقصبةموادالىبرصأئلمحملا

وتذمرهملهم..أوليتحوهالذىبالفضلاعترافهمفهاظهرونوالذين،صحتهبالنسخةرهموتجدون

الحاجةتدعوحينالىباحمكملهمةدتالتيعروضكمباستعمالومحتفظونالمياثى،محاولاتمن

.23(منها)والاستفادةال

لا،بلدهمالىبالرجوعالعملةالاقتراحأتاليهآلتالذىالصتلمواالذ!نفالهورنائيون

أنغير.المفالىلةتجاهتورطهمنجدةلقبولحتىولاالقصبةتسليمحمبلللمفاوضةستعدينظهرون

السابقة:الرصائلكدتهأنصبقماتوكد2(رصدونيا)4م.اليوليوز2رتاريخالملكمنرصالة

القصبة،هنمتطلبواأندونورعابتى،مأعدثطالقصببماأهلعلىتعرضوابأنلكمبعثتلقد"...

ناالاساسية"والملاحظةعظيمأ..ذلكفسيكونضأنهالطالتفاوضإمكانيةهناككانت)ذاولكن

)023(

1()23

)232(

)233(

)234(

,Loc.cit

.Luc.cit

.935.G.G.. Busto. op. cit. P

381..Ibid.P

363..Ibid.P
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ك!%*ضحأمروهذا،إلفنوالرجالالماللالكاملالعجزإلىينبهالرسالةنفى!ال!إبع،فليب

بخصوصأمااإلرجال،للسالحلاوجدولقد،الاسبانأوبالاندلسينتعلقماسواءالاضياءمن

أ!ولآيملكلاالعباثيوبأنمفاجأةليتهذهأنباعتبارلكن،ةموجوغ!ح!غا:فيقولالسفن

مليلبحدد)نجازهيمكنفالتسليمك%،تقعىلنأنهأفيظهرحرلية،سفنأيملكونالمورسكين!أنب!أ

الاستعانةيمكنالضرورةحالةوليالضواحىلبصبانبناسيقونالمورسكيينانخاصةالرجالمن

هذاليمكتوبةوئيقةأىنجدلمواانبالمغربتركهمعملياتقررفالاندلسيون)ذن،بقادس...،،

.الان

مروعلالهورنلألثينطرفمنالموضوعةالشروطعنضشى)عراضالسابقةفالرصالة

ظرفيظلليبالقصبةالبقاءاندلسىلأىهـوقلنفإنهتاأكيدوبكل.1631صنةلبداياتاتفاميتم

انهمخاصةال!إبع؟فليبحمايةمنسيجنونماذابهابقاؤهمتقرراذاماحالةولوقاصية،صعبة

منتعالطكانتنفهاالاصبانيةالثغورانهذهألحالةالمغارلةمواجهةليص!إحةانفسهمصيضعون

الملك،الىالدوقمنالموجهةالمتكرزهالتحذلمإتمنذلكيتجلى!،الحراسةوصوءالامداداتقلة

علىللتغلبمراكشسلطانمساعدةالىاللجوءنضلونفكانوا،بذلكعلمعلىكانواوالمورسكيون

،أقر:ألمجاهدان2(غثت)ود8ليال!إبعفليبالىصدونيالمدينامسودةتوضح)ذالياضى،دصاض

ومساعدىاسبانيا،وجواسيى،المسيحيينبأصدقاءبنعموالمغالىلةالمورسكيينبينالحدايةيثرائأ

أوالادعاءذلكتكذيببغيةلمساعدتاالالنجاءمنيحتاطونفهملذا،النفوسعليهمألبمماثغوزلأ،

مراكثى.."،سلطاناتباعمعحظأاكريصبحواحتىو*جئونهاعليمذلكيتاأكدلاحتىالاملعلى

وجودهمبلرنعليهمعرضماالىيلجأوابأنأضكفأبطحوجمليه:عملىامتراحالىذلكبعدويخلص

إصالهالامكانيةوالذخيمالمونمنتكونأنيستحنئوفرها،عندماعدتنا،و)نجد!د،صقفى

الاستيلاءهوبصاولتهيجبماأول"بأن*يالقصبةعلىبالاستيلاءيتحلقوفيما..بمه،وتحفظسربةلي

أحسوااذالانهم،مقابلبدوناليهحاجةدهمبما)مدادهميجبذلكولتحقيقالقمبة،تلكعلى

وليتجاهنا،ومرتابينحذونويصبحونيقبلوهالنفإنهمالقصبةليطمعالهمتوجهالامداداتبأن

منللتخلصوأيأسهاالظروفأحرجفىبهسيقومونماالىننتبهوأنجانبم،نكسبأنيجبرأممط

..كه.القصبةتليمعالةلاسيقررونمعاالاهر-شوبتحقيقالعياضي،ضغوط

21بتأربخالملكالىلهرصالةليالدوقكررضىء.أىالىيحتاجونلاالمررسكيينان

(Alonsoهيسادىخيمينيىألونوالقىأموالخلالمنذلكمنتاكدمدوكان)236(شتنبر

(Jimenezde Mesaوصدامةبأدبوعاملوهأكرهوهجيدااستقبلوهاخهم!"بفولالقصبةالىبعثهالذى

لهمالمقدموالاهيامألحمايةلصالحهمبهتقومونبماعرفانمعنايصرفاتبهذهمعبركوسخاء،

بالمؤنمساعدتكمك!ماعد!لا!ةطجأألنالضيقكدإنهمعطفهمتستحقرنبأنكممركدكن

235()387..Ibid.P

236()371.Ibid.P
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لا!إسةكتعونيممهذا،منضيهأىاثيحتاجونلاالمإهنالومتلولكنهم،لذخرو،لسلاح

الىيحتاجونلافإنهمالبرمنمجاصرهمالعياضيانورغمابحر،منمتمكنينلأنهمزلكبها،بأس

الضرورةتدعرعندماحينهلياليهبالالتجاءماحتفظواباعكملهممدمتهمابةبلونالايضنرولي،معونة

ذلك..،.الى

ويةول"...:رصلقىالاندلسيينبينصرىحديثمناإجماالىسيدونيا.مذلكبعدوكتقل

ميلهمفيهأظ!صاالذى-معهالرىحديثهمعندالقمادبأنميادىنصينيثأونوف!إىالأب

اتخاذستطيحونلابأنهملهأفضوا-.لرعاككم!كن!ونهالذى،لامتنانفيهولدماالذىالبلدلاسبانيا

عائلاضهممنالآخركأالمورمحيينأموالوحياةحياتهمعلخطرذلكففيفعلوا)نلانهم،نهاقمرار

بممتلكاتهم،المومعذلكالىللمجىءمحهمك!إصلونولذفى،اخرىوجهاتتونسروجدونالذ!ن

نأليرغبموأبد!.طاعتكمتحتانفهموضعمنفيتحكنونهذاعلىاطمأنوااذاانهم!رمولون

بعد،نتقل...،العامبالمرورالاذنأعطوهرقد4إهموأنءإسلوهمينالمعموزهدالونوالابيمكث

مصبالىسفنثمالطارسالضرورةعلىمحهتحادثوا"نا:الحمليةالأمت!إحاتمنجملةالىذلك

فها!عهمماالمرصىلتطهروكذلكلكنالمدخللافساحفقطلي!وذلك،الضرورةعدالهر

...،.المدخلذلكعلىللاستيلاءالجزائرمنبهايألطصفنعثرأوثمافيعدادفىسفنمنالعيتاثى

مقابلالاب!بةالجز-رةضبهءمواقمعتتاجرانالاندلسيةللصفنيمحانسيدرينا.مو!ترح

اصبايابمه.ضدالبحرىالجهادعملياتشوقفان

القصبةحكاممنبرصاثلال!إبعفليبالىسيدويام.بحثاكوبر01ليشهر،وبعد

التاكيدالىون!وولكنهم".الضرورةتدعو،حينسيلجأونوبانهم.عليمعرضماعلىفهاك!كرونه

حتىتكتب!!"بانفيقولونمسمقةمفاوضةلايةمستعدبنبكونوالنبدونهالذىالاسأصى،ضرطهمعلى

مروريسهلوبانايهايلتجألمنإلبرتغالمثالةحدي!علىامتعتهامعالمورصكيةالعائلاتتقبل

.237()»سقهم

لافالاندلسيوناصبانيا،الىالقصبةتسليمفصلاوبنجاحيتعلقفيماالاصأصيةالنقطةوهنا

معلكنم،جانبكلمنبهميحيطالذىالديدالضيقهذالطوهمبالقصبةالمكوثلي2غبون

.بالحوةلهميسمحلماذايسلموهألنذلك

باليعنمبلمنالطرفكضتكاالعرضهذاعنالطرفغضتقدمدرلدفأنضكوبلون

.الاخرىالروصنى

12بتاربخالايضرهذارصالةالىفقطتردجنبر01تاريخالدؤلىالىملكيةرسالةوهناك

ثاتبالمحاالاندلسيينثفلبانوتأهره،ميمغرالومتبانتايهراذالفنبارصالوايحلقةضتنبر

.ه.مف!ا14هـ.)237(
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خلالهمنيمكنواحدميناءوبتعيين،القصبةلتسليمنصمانارهاثنباخذكذلكوتأمرهالصصبف،الى

اسبانيا.معيتاجر،انللاندلسيين

2(.فىأحدة)8كلمةتوجدفلاالابيرلةالجزكلةبشبهالاندلسينتجولعناما

مورخةملكالىنهرصالةففىعنهالاندليينوابعادالمياضىمواجهةليسدوينام.ويستر

ببنهمالفتنةعلىللابقاءالقبائلضيوخمعبم!اعياقومولسن:يألطمايأيهرل634سنةيناير8ب

مدمتموهماذاكرش!ألىمحيداواقاعهمالقصبةاصحابمعهذابمثلامومانليوييدوالمياشيوبين

...")5؟2(.والحمايةالماعدغبخصوص

:الف!ترةهذهفيوماأمامونلطوونالىونضر

كاصبارالدوقلهأبخهوخلافة،1636مأرس02فىسدوينامدينادوقمانولدونوفاة:اولا

D.59التاسعساندوفالاىكسماندى Gaspar de Guzman y Sandovalليابنهمنخكةاقلوهو

برعة.نفسهصيفرضذلكمعولكنهالمفرب،امور

طرفمنعلهاوالسيطرةمناالهورناتثيينطردوهوالانفسها،القصبةداخليقعتطور:ثانيا

القصرى.علىضخصيةهى،خاصةمكانةذاتضخصيةبرئاصة،الرباطاندلى

بثخصيأتتقريبا،الطرحوبخفس،القضيةنفسدائمانجدفانناالتطولمبنهذينركملكن

مختلفة.

المفروضالحصارجرأءهنالقصرىطقهاالتيالصعوباتباريدالوكارىسانوثائقليتتجلى

رشبوروغ)0.2(.الانجليزىالام!إلطرفمنالبحروفىالياضىطرفهنالبردعليه

1637.سنةمنفبراوواواسظلطالقصبةحكاممععلاماتهالجديدالدوقيبدا

اله".)اهـ2(حندلأوبنفس:عرضهاانلوالدهسبقاليالوسائلنفسيعرضوهو

حكامراصلت"لقد:242()الرسالةتلكعلماالاسباقالعاهليحيطتقرييااياريخنف!ولي

(8)23

()923

)024(

1(24)

)242(

236

147,.Ibid.P

ملاحصلة:

بعودةكمحندوضناواجايخاالقصبةلينصكةأنفاميةيوجودتحبرا633بنةهززحةانجلةرسالةفاك

علها.للمصادفةابابااورىيننوضمتالنةنغىلىتكونومدابانيا،الىالاندليين

انظر:

918.:3,s6rie. Angleterre3هـأهـ.S..I .H M

377..Busto.op. cit. P!ك!.ك.

148..Ibid.P

937..Ibid.P

381..Ibid.P
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مو-7*علىاياهموحاثاالحاضرليسادبازالوما،الماضىليكانبمااياهنممأيهرابهامرتهمبمااممقصه

وأعرض،مصلحتهملطيكونالاالتراجعلكون،المعمورةفىالاستقبالحسنعليهماعرض؟اياشىا

...".بألمؤنالمعونةعليى

متابعةيحاولاووبتابعبالقصبةالخاصالملفدرسفدصدوبنا.موديببانتوحياتفاضما

وبنفقالياضى.منالمورسكيينحمايةيحأولفابهآخرلثىءاسثيثيرلاوطالماصابقه،،خطوات

1637)243(سةابرلل02بمورخهوهيالملكالىالجديدالدوقهناخرىمسودةخداطهجها

Diegoهوكيرادىدييكوالماعدارصلبانهفيايخبم de Hogueraالقصرىالىرصأثلعدةومعه

اعانة.الىحتأجلابانهاجابهاتىا

42ليالانجليزىالاسطولظهررحينالىمعونةالىحاجةلييكنلماغمرىااناسامعوا

القصبة.خنقوشكعلالمياشىبماعدةالاسطولهذاكاناذ1637cصنةمارس

فيايخبمبرصألة)..2(1637مارس92ليسدوببام.الىفيكتبنف!هاضابعفليباما

الميحيينالاهراءرعأياتعرضدوناللحيلولةرتراقالطمصبالىضناحستانجلتراملكبارصال

الأخيروهذا،الدوقلامرةالأبعةالمواقأحدالىوصلوااذابميعتنيبانويأمرهاقراصنة(،الاصاعة

يضنجده24(يويو)و14بمؤرخةرصالةليضهرينبعدولكن.أهرهسيفذبأنهأبريلولطأجاب

الاسبانية.الثغورالىالاساعهمعالمياضىسبكونالوضعيةمنالمستفيدانأسأهلاانتاه

إلىطرلة)،"2(رسالةمحابةالىيضطريولبوز12لياضبطوباات،اشصأهذهمنسهروبعد

الجناءبتسلعهمالأخيرهذاويعدهمالعياضى،معيتفقونالانجيزأن"...:فايقولا!املا

يدخلونسوفوالانجليزالعباضىوأناغصرىاالقاثدهروبعنخبرأويعلناغصبة،بااديحي!-

...".أيام4لحداغصبةا

ويأمربالوضعيةعلماأحيطبأنهفيايخبرهرصالة)7"2(عث11ليذاطثاثر)اجهالملكوبمث

للاستلاءالقمبةإلىاورخرلبالاي!محوابأنالمورسكيينمعتتفاوضواأن"علبكم:يألميبمااسدوقا

القصبة.الىتدخلكىلفنناالمجالفىبنيةمعهماطتحادثالاخليزالىبعثتومدعلا...

)جرا!اتاتخذمدالدوقكانلوكار،صانالىتصلأنومبل،الىسالةالملكيمضرأنتبلواممن

مدرلد)5"2(.وجهللترددمنامضيزوتصممبممرفةتوحى

)243(

()244

)245(

)246(

)247(

)248(

.383.P.

.385.P.

.387.P.

..ء09!3

.1930..

..ء.015
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كاصتريخوندىالونسوللقبطانأعطيتالتيللتعليماتمرامتناعندنستنعجهماالأفلعلىهذا

Alonso de Castrejonالتعليماتهذهؤلوجد،المورسكيينمعللتباحثالقصبةالىالدوقيبعثهالذى

وضعهاالتيبالروطنقابلهاأنيمكننااجنودامنجملةتسطروهيغثت)0.2(.9بمورخةوثيقةلي

31.16سنةليالهورناتشيون

:تعليماتليالدوقيقولوهكدا

سعداءجدبأنناعليمفردواللمواجهةكافيةتجهيزاتبملكونبأنهمالمورسكيونقأل)ذ"...

فاعرضواخانقضيقفيتموهموجدواذاالتجهيز.ذلكيقويةاستعدادعلىوأننابالمومعلمجفظوابأن

لدخولموافقميحطواوأنحمايتهوصدقموتهيعرفوناتىاالملكرعايةتحتانفسهميضعواانعليم

اغصبة..".اإلىجنودنا

تألط:فيماتلخيصهافيمكنعرضهاالتياذثروطأما

ويبقونوأسأطيله،الملكرجالورعايتهمحمايمعلىويعملالقصبةأواشباطليالمكوث&يمبههم-

اررول،.اكلمعاضجارةوبانج!ريممتشعين

بمتابعا.لهمالسماحمعقرصنةوليستتجارةهوالاندلسيونبهيقومماباناذنالاعتراففيقع

ملكممتلكاتمنجزءأىفييعيث!أنلهيمحالكأثوليكي،ديننالياررخولاليرغب"لمن-

".الاسبانباليبهايتمتعالتيوالحرياتالحقوقكلمعاسبانيا

.؟بالقصبةهورنالثونهناكيبقلمفحلالأنهالهورناتثيين،الىيثرلمالبندأنهناونلاحظ

"نتهلباسبانيا.يقطنوهأنللاندلسيينيمكنالذىالمكانلتحديدالملكيبالحقجمظهناانه

بدونذاتيتههنيتكلمكانالدوقأنأمباسبانياجديدمنالأندليينبقبولمستعدةحقامدولد

توضحسونس-علياالاجابةحالةفي-مهمةنقطةوهذهأالرابعفليبمنملموسةمقترحات

أضاء.عدة

غيم،ليرلي!لهميعينالذىالميناءلياصبانيامعالمتاجرةالرباطليالبقاءارادلمنوممكن-

الاسبانية.الثغورتمونالتيللسفنبالبةالمرورحريةمع

مايناصبهأوتفيذلبحثهامستعداسبانيأملكبانتقولوناخرىرنجأتلهمكانتواذا-

دخولوتبل،بالقصبةالحرسووضعبماعدتهم،للق!يامومستعدفادسليموجوالاسطولوبان

وامتعةواطفالناءمناخرونرهائنوكسلم،امرهملي،لبتالرهاثنحولايباحثيجبالا!ول

،لحرس...،.الاسطولدخوليمانالىوالعرائقالمعمورةلييب!قون

سرهاوتدلركار،سانارئيفلمولةلهاتوجدلأتس،ارضيفوالؤضةهنهعلبو!وعثرهـ2()5

393.صالبهر،الالةةالاردحةملاحتمنن
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قدكانتالترنليبات"بانالملكالدوقيخبرؤنت،23ليفقط،اياموبحدالهرنفىولي

تأمرالانجليزاحدوهنالمنربسلطانمنرسائلوصوللولابالفعلالانجازوبدأالقمبةلشليمبدأت

وتمنعالنهر.مصسثتسدكانتالتيسفنمتراجعمقابلالانجليزالاعرندالمورصكيونيسلمبان

الىنصلانويرجااقصبةامنتمكنواالانجليزولاالعياضندلاانهالحظحسنمنانواعتبر.الماعدة

مصبعليمتسدسفتتوضهانصتحسنفانهكاسترجونبهالىوحساالمورصك!ن.معتجغانا

يملمنفيمضهرخصرهـالهالقصبةاضليمندفحهمحتىقبلمنالانجليزفعل!الهر،

لاصبانيا")0،2(.

ضزونعنبتفاصيلىالملكفايخبررصالة)1،2(صيدونيام.بعث1637عث35وفي

الانتتمكنالمور!تسؤفاناخنر،ممبلمغادرةتاهبالانجليزيةالفنلان"نظرا:اشباط

،المونبعضجلبيوداغمرىاالقائدفانالداخلمنمتمرازالماالحصارانوبماالخرك،من

مدأررىواكانوكالهم،عهودنالطالمصادقيةلأكيدلهماعطاؤهايمكنالشكويتمنكمةوعندنا

هذهلهمنصرفانأرىفاننى(عليهمالازمةاشتدادحالةليلهمالماعدةأتقديمقبلمنعاهدهم

"...الماعدة

يقعلاألاتفاقهذاولي،/9/37)252(ا9ليكاسترجونمعاتفاقذانبحداغصرىاويعقد

الموقع،لهذاالعامالخيرهوهدفهأنديباجتهليجاءماكلبل،القصبةتسليمعنالحديث

:الاتفاقعليهنصماوأهماسبايا.ملكخدمةليعليهااطمحافظةوللجمهودهلة،

رأابانيامنمادمةكانتسواءأمانليا!صبةاهنتخرجالتيالفنومحركالملاحةحرية-ا

الافريقية.اصواطىءامنخارجة

عدوانلأى،الجديدة،سبتة،طنجةالعرائى،،المحمورة:الاسبانيةالمواقعاحدندتعرضتاذا-2

لها.الماعدةتقديملزامايكون

الاصبانية.أصفررامعوالتجارةالأصرى،وافتداءالجأنب!ت،منالعورتموينتعلقانبردوبالي

مدريدالىباعثاضأنه،ليتفاوض!مابكلعلماالملكالدوقيخيط1637اممعوبر6وفي

2(.نفه)،وكاستريخونبالمبطان

بهامامالتىالمأعيعلى1637نونبر16بتاريخهمرارهليالاصبافيالدواتمجلىويوافق

.254()الدوق

)025(

1()25

)252(

)253(

)254(

993..Ibid.P

304,.Ibid.P

704..Ibid.P

417,.Ibid.P.

421..Ibid
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وثيقتين:لطالقصبةاحتلالعلىجديدمنالحديثيقع16نب8صنةولط

الثانيةالؤليقةأمأمل.السأىبمذيلالاسباقالعرشمجل!عنصادرتقريرعنعارةالأولأ،ثيقة1

اطملك.القىتقريرفهبض

Marquesبيلافرانكاالماكيزدىيكونيكاد(2؟)5الأولىالوثقةل de villa Francaيتقدمالذىالوحيد

فإنالقصةعلىألاصتيلاءحالةولي،أهميةذاذلكيعتبرلالأنهالقصبةاحتلاليعارنىوهوبعرنضه

صيكلفمماالموافىءتلكعلىالاصتيلاءلزامافيصيرالمنربمنأخرىءمواقالثتقلونسوفالمغالىلة

فاثدة".أيةبلونبأهضة"مصارلف

والمعمورةالمرائقتهديدعن"ينعلواحتىوالمغاربةالمورسكيينبينالنضقاتبزرعويبي

والمؤنبالذخائراسرائقواالمحمررةتزودان-المايهزيخخ-الاضمنمنويكون،وسبتة،وطنجة

الأزئة.ا

رأىنجدالهأمقعلىولكن،القصبةباحتلالينادىكلهالمجلىليواحداصرتاولويكنلم

:يدهبخطسجلهالذى،اضالياالملك

ICIأرند)القصبة(الموقعذلكعلالاضيلاءيخصيخما>> ;, Iفأنيقال؟سيئاالمياءذاثكان

الىاضظروبااسذاتية،ابامكانياتههالمورسكييونهولاءبهمامماالىاضطرباولكناصجح.اهوصدرما

سباحلوصلواأنالىتصاعدتالبضاجحريةاموتهمالاضظروباضة،كلعليهاجصلونالتيالفنهم

عظيمة.ألمجةذاالميناءهذاأجدفإلطانجلترا،

ذلكموالطتغزوبأناذرية،والمجأضالحكومةمجالىمنعديدة)شاراتاليوجهتولقد

بولاءمحىمرتبطةأمليتابحةتصبحأن)مألاسبانيا،المتانمة،المغربفيالموافىءكلأنالمومع...

عناصبانيةغيروثائقيةمصادروخبرناممكنا".ذانكاناذاالأخيرهذاأفضلوأق،وصلبحققى

2(.اغصبة)،وااحتلالشأنلي)1638(اصنةانفىفيمور!يةاسبانيةاتصالات

حمواتذاتسمةالهرمصبالىسيديتام.الدوقبثيوليوزربداياتبويرأواخرود

ويقولاسذخيرةوأالمونمنكبيراومدراجندى006تحملكانتصغيم،سفن3وبرفقاعل007

تدكان)الابن(القصرىوبأنبانزولأمرلهمكانالاسبأنالجنودبأنمأيهزلأتهفيarteretكارتريت

يتوصلوالملأنهمالاسبانأيدىبيناغصبةااصضعحأنمداصقتابأنفيهيقولخذيرااطدوقبمث

جماصرونه!،اتيناالهورناثيين!صالمعاملةحسنيتظرونلاوبأنهم،مراكشسلطانصتماعدةبأية

نزولو-فيوقفمدكانمراداشايىاياجايخأ،لملكمضطرينأنفسهمي!لمونفأنهماتاث

اتاعه.مناعصرىالتمكن،الاسبأنالجنود

255()423..Ibid.P

:بؤسجدBlakeبلينومواطهCarteretكارترتالانجليزىبمثراتالامر2(يتحلقو)6

.pp.442 et seqءهـsdrie. Angleterrـهـ"هـ.S..I .H M
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كانحينلي،الزولمنرايىمراداياهممانعاينتطرونأيامعدةالاسبانالجنووبقي

.الاسبانيحملهاكانالتيوالذخوالمونالحاجةلكانوالأنهمنظرانزولهمليلميخبرنالاندليون

وبحد،بالقصبةالمؤنتاكبنالمعموزهالى!وليوزمنالرابعأوالثاكليالاجانالجنود.ويتراجع

الىسيضلبأنهويخبرهمالمقاومةعلىف!الثجحهماللطانمنبرسائلالمحاصرونبتوصلأصبوع

الماعداتومعهغث،أوائلليكارتريتهوبصلالذتيولكنالثسهر،أواسطدسلامشارف

يتحقق.لمالقديمهذالكن،السلطانمقدمبقربوأخبار

الذينالهورنالثينبمأعدةنفه،الرباطمنانطلاتابراالقصبةيحاصرالعياثىزالما

ومن،اللطانمنمأعداتويطلبونامكانياتهمحسبيقاومونوالمحاصرون!كرا،القصبةيحاصرون

بالذخو.بابدادهميرعفأبهالدوقأمأالحصوص.علىاصبانيا

القضايا.لهذه1tكا93صنةيايرضهرخلال،الملكالىالدوقمنرسائلثلاتتتطرق

بالرجالتقوىقدالياشىأنعنالأخبار"تتوارد:الصددهذالييأيهر(257يناير)4يوم-

بانجازه"أقومكىبهتثيرونماانتظروأفيجديدمنالقصبةعلىالاستلاءيعتزموأنه

فرنية،وأخرى،انجلبزيةسفناستعملمدالعياضى"أن:للملكيأيهر2(يناير)هـو91يوم-

المنرب،سلطانمن"طرفيأليمافهاوخصوصا،القصبةعنالامداداتلمنعالهرمصببهاويد

الهر."مصبعنالخطرلازاحةالمعمورةمننحنانتعملانأرىوأفي

المفربسلطانعلىوالفرنيينالانجليزعروض!..:يألطمايكتب2("و)يناير22يوم-

المفربللطانمساعداتتقديمضروزه...القؤلينهاتينأحدالىبهاتفضرأنبمكنالقصبةحول

دخولعلىالموافقةحألةلي...الاخرىالمواقع،-وتتلوهاالقصبةوتسقطغيرنا،الىيلتجىءلاحتى

عليها...".تسنوليانالمعموزهمنومائتينالعرائ!منرجللمائتيفقطيمكنالقصبة

اهـ)94015صفر6ليسدويام.الاترسايكتبالاصنرالثخمحمدنجدوبالفعل

كانتالعياضىمعباتفاقلانهاالهرمصبمنفرنسيةسفينةازاحةفيهابطلب(16ر9صنةمنيويو

سلالعدوةالأكامهذهجاءتالفرانصيصسفنمننجنةان"...:القصبةالىالماعدةمرورتيق

أناضررهافمنوالبهاية،الاضراربوجوهوانشغلتالعدو،معوالنراءاليعليواخذتهنالتونزلت

ضيطيةليالبرمجةحا3اعاondeاالكديدعلى)مامتممنثئاصلابقصبةالذينلخدامناوجهنأ

)257(

)258(

)9؟2(

431..5.5.Busto, op. cit. P

.433.Ibid.P

اأه4.ء.643.
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Gasparde)دكوتكيرهووتجطانها Coito،)ف!ابعثناماابلاغبقمدالمرصىوصلتأنالىفذهبت

أنالمحبةجهةمنفالم!إدهذاواالى،الدخولمنومنعوهاالفرانصيةالعفينةتلكاصحابلهافتعرض

معوالث!إءالبغمنوممنعوهاضررها،ويق!وايأخذوهاحتىالفنلتلكيتوجهونالسفنلبعضتأمر

وفسادها...ضررهافىيدحالهاعلىتركتفانالعدو،

عليهاالبدبرلت!إخولااهمال!لكمفلاهذافبللكموكباشابالحذرآخذينكناومد

عدنا...،)026(.ماأعزفقضاؤهببلادناالاغراضمنلكميكونوممانا.وألانتقام

Jorgeماسكر!ناسخورخمنرصالةالىترسدوينام.جوابالىالانتقالوقبل

Mascarenhasالمنرب"صلطانبأنأولا!أيهرفهو9163)261(كعث12لالملكالىطنجةحاآ

أوالمنالىلةالىتلمانمناليكمالقصبةنسلمانفيجملالم!يحيةالىيملونالقصبةوأهل

لابالاضافةالمنربسلطانضديقوهبرنعديدينا!ثواهناكانث!...:ثانيالهويصكرالانجليز..."،

العد!نمنألتخلمىالمنربسلطانلطردالبعضبعضهمالىالانفمامينوونوهمالعياشى،

"...:يأليماالىوعلخصسيثين...،محاوونلنااثرهافيصبحونالمفربعلىبذلكويسيطرون

يكلقالاوصوفضكبلونالقصبةيسلشافسوفحرج،موقفلينفهالسلطانيجدوعندما

منوأخرىالمعموؤمنالسفنباستعمالنكتفيصوفاذالكثير،الثيءالقصبةعلىالاستيلاء

."...ابخدلدة

"انننترقاذالتجيل"،تتحق"بفضيحةبوشلويصميهماالىذلكبعدالحااموكتقل

بالنسبةأنهاالاخرو،هذالىدوحلوأن،القصبةعلىالحصولمقابلوتهدمالجديدةعنيتغنى

المدينة.لتدعيمبالرباروبالاندليينالاحتفاظننترحكا،،ملاءمةاأكزلاسبانيا

التيالفرنيةالسفن"بازاحةنح!!ضتنبر)2،2(،18ليالسلطانصدونيا.ميجيبذلكبعد

هنافىالمساعداتمنالمزكدلتقديمأصنعدادهالقصبةالالسلطانهاعداتوصولتحيقكانت

أصل)هنOllbareeاولياسعلوالكاهيةMaldonadoمالدونادومحصدوصولعنو!لن"،الاتجاه

وبدمالانهمالماعدةهنهتقديممنيتمبهوالملكنهماللطان،بمساعدةالقصبةلامداداندلي(

ذلكبحدالاينالئصرى!قدلم.الجدكده.الىالماعدةوجهةلتغيرفأضطروامغلقاالهرمصب

كل"...:شولساثعبنذاضافةمعبالسابقةشيهة16)؟02(و9نونبر17لكاستريخونمعاتفامية

اسبايخا...،.فىكان!!لو!ا!31إيصبحونالقصبةيدخلون،لذينالمجاهدينمنالها!لينالاسرى

)026(

1()26

()262

)263(

هـ22

044..Ibid.P

.ء.اله!ا41.

مها..ء..ه.

944..P."ا
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الملكسدوينا.ميخبرف!إور)"02(؟ففي0164،سنةليالموضوعتهمتليلةأخباراالانجدولا

ماوذلكالنهر،مصبعنازاحتهمنيطلبتدالسلطانوأنجمرا،براالحصارضيقمد"الياضىبأن

وبالحمل،باللعانعنهوعبرواكب!!واتنانهمضكرهموكان،القصبةإلىالامداداتفدخلتلعلت

ليلوحظومد،وأطفالونساء،،الدينرجالبينممنالاصبانالأسرىمن93ص!احاطلقوأحيث

بعد.فيماتعتزموهلمابالخيريصنيرممااليا،ميلاالأبنالقصرى

صرنمندنابقوالمدانع،لسلاحالسفنبعضمنتصرىأيةذأتلماعداتطلبهموعن

لكم.تبحيةليدائمايبقوالكيعنه،

وملحا...بمه.حبوبامقابلهسيدفعونماداموابهمدهمليمانعاأرىلافأبط،المالوعن

للاندلسيينقدمهاالتيبألمساعدةاياهمخ!ا)؟02(الجديدةحاآالىالدوقيكتبف!إير9وني

.الاسبانالاسرىس!إحاطلاقليلهالاندليينباستجابةيخو!،مساعدتهملمواصلةاستعداده

بقوةبمثتلقد"...ف!ايقولاللطانالى)6،2(التاريخنفىليبرصالةالدوقوي!عث

قدفافيسلطانكمعلىاثائرذلكمنغائياارحتكممدأسننلموانسبص،طلبم؟النهرمصبلتطهنر

القصبة.الىتصلأنلمساعدتكميمكنبحيثالهر،مصبعنابعدته

فكانتنسفها،يحاولالعياضىكانحينالقصبةلطكستريخونالقبطانوجدأنصادقولقد

به.القيامالعياضىاعتزمماوقوعدونالحيلولةلطقيمةجدسصاعدته

منبقىمنحررماذاأصلعطفكموسوفالاصى،لاولئكتحر!آعندكب!!الاقيساحوكان

البوساء..."اؤلدك

حمايةليساهمقدكانكاستريخونالقبطانانحيث،والرجالبالعتادكانت،اذن،فالماعدة

ف!إرو9بتاريخالمايهورالقبطانبعثهاالتىالمأيهرةليذلكقراعةيمكنكاجنديابثلاثينالقلعة

)7،2(.الدوقمنتوصيةبرسالةمصحوبة

حصارلاصتم!إرالاندلش!ن،ينقدبأنسيدوينام.الملكيأمر1641ف!إ-س11ولي

القلعةوأصبحتذلك،من(1641أبرل21)مليلةضهوربعدقتلالياضيلكنالعياضى)002(.

صناعحيثالاصبان،معاتصالاتعقدمنذلكبحديتمكنوافلمالدلائيين،حمايةتحتألاندلسية

فثئا.ضيئايتقلمىالسياصىاضقلالهموصار،القصبةلطالتحكمأيديهممن

)264(

26(؟)

)266(

)267(

)268(

453,.Pمل!ا.

457..Pمل!ا.

مىا..ء704

!لها.P.هـ3.4

1.51.Ibid.P
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المسيحية:الاندلس!ةالعلاقاتعنأضرةكلمة

وعنمخلمينمسيحينمأزالواالمهاجرينهولاءكونعنالسابقةالفقراتخلالالحديثك!ر

ألانجليز.أوللاسبانسواءالقصبةلتليماصتعدأدهم

يبحثونوالانجليزالاسبانكانفقدكبير،حدالىالنقطتينهاتينبينترابطاهنأكأنوالواقع

تقارلرهمخلالمنفحاولواالقصبةلتليمالأندلسييننجاستحدأدحكومأتهملاقاعوصيلةعن

منسواءالمنربداخلألاندلسيونفيهيعيثىكانالذىالعدألىالجويضخمواأنوهراسلاتهم

كانوأكلهمفهؤلاء،الاعرابومبائلسلاسكانألىوألاضافة،والدلائببنالحباضىمبلمنأوالسعدببن

يعتبرونوالمثددونبالمسجين،يتبهونبأنهمتهمونهمنمفالمحتدلوفيخأصة،نظرةاليهمينظرون

فقداذن،الاسبانمعيتحاملونخونةهمللمجاهدينوبالشبةمثتالة(،)نصارى-بساطةبكل-

مقابل(الشيطانمعاللتحالفشعدينوالكراهيةالحقدمنالجوهذاوسطألاندلسيونكان

كاناذوالربأط،القصبةبين-سامماعلىتكنلمالاهورأناليمبالنسبةسوءأالأمروازدادانفاذهم.

الآخر.ضد)المعادية(ألاطرافهذهبأحديستعينوكانببنهمامتديماالصرأع

.الأوضاعهذهأستغلالباستمرأريحاولونبالمغربوالانجلبزألاسبانكانوهكذا

ذهلدان،عنالاستقلالعلى1627صنةمنذالاندلسيينيثجعونكانوا:للانجلبزفبالشبة

)9،2(.القصبةعلىحمايتهميبسطواأنوحاولوا

ضدلترجههاالاندلسيةالقوةهذهاستغلالالىيطمحونالانجليزكانالوقتنضوفي

للممستعدونالاندلسيينأنعلىالتنصيصوقعلهذاو)سبان(مغارلةمنالمغربداخلأعدائهم

وتوشالجزائرمنأوالمفربهنسواءوأحد،مكانليأندلىالاف15منيقرب.ماوجعثتاتهم،

أنفهم،الاصبانمنأكدرمسيحيون)فهمالسوأءعلىوالاسبانالمغاربةأعدائهمضدالانجليزلخدمة

العودةرفضرافقدلذلك،وأتراكمغاربةمنالملمينأحضانبينبهمرمواالذينهمالأخيرونوهؤلاء

نأأساسعلى،بكيانهموالاعترافأنقاذهمعلينايحمممالذلكالرابعفليبدعاهمعندمااسبانياالى

ذلك:كلمنالمتوخاةالتائجالىالانجليزوينتقلمورسكيا...(.شحباتمثلحكومةلهم

الئغورسيضايقونفانهمتطوانالىصلامنالممندالشريطعلىالاندلييناصتبلاءحالةلط-*

المغربية.ءالمواقمنمرفأأىلطالانجليزيةالسفنذلكبعدتضايقولنكبيرحدالىبالمفربالاسبانية

نفسها(.سلامنمرفأأحسنرمساالمعمورةعلىالاستيلاءلطالاندلسييناستخدام-*

بالمنرب.الاصبانيةالثغوربالطالىذلكبعدالانطلاق-،

بيمبقوةتروجكانتقديمةنبوءعلىاعقادانفسها،اجانياغزوليالاندلسييزاستخدام-*

سفنمتنعلىأخرىمرةسبعودونولكنهمالمفرب،ألىاسباياهنسيكونجلاءهم"ان:مفادها

ا!ورو!ننبمحاولاتعناهااييالنلالاحالاتهنرالىالرجرعودرالابقةالاحالاتنكرر(لن926)

الفمة.علالاسلاء
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بالاسلحةفاستحدواتحققتقدالنبوعةانظنواالانجليزىالاسطولبقدرمعلموالماوهكذام!يحية،

اسبانيا(.الىللذهابالضرورداتوكلوالباروب،والذخنه

المعاكسالاتجاهلىلكننفرببا،الشكلبخفىأخبارهموثائقهمتورد؟للا!بانوبألنسبة-

الاندلسيينأنعلىالتاكيدنجدكاا31لسنةالهووناتعىالمثروعففيالاصبان،مصلحةيخدمالذى

استرجاععلىعأزمأنهالومتنفىليتوكدولكناالمعموزه،احتلالليالعياثىمساعدةرفضوا

لصالحرمراقأربمصبلهمكانتالتيالامنيأزاتبسعيففدواولكيالمورسكيين،التحطيمالمعمورة

لذلك،تنبهواالمورصكيينأنويبدو،أحسنلأخها،المعموزهالىضذهبالفنجمغلانصبو،مصب

الىفاتجهم!اعدتهرفضوالكنهم،الملكعدأخيهضدحربهلياستخدامهمأرادالوليدأن!

العياثى(.

حالةلييعيشونكانوأالاندلسيينان-الانجليزيةكالؤلائق-الاصبانيةالوثائقتوكدوهكذا

وأذ،مسيحيينيسمونهم)الذينالاعرابمنأوالوليدأوالعياشىمنسواءوالقلقالاض!إبمن

الانجليزية-كالوثائق-الاسبانيةالوثائقوتمل(.القبضعليهميلقونفأنهمالقصبةخارجصادفوهم

يكنونهالذىالكبيرالحبوبببانحاوفهذهمنيتخلصواولكي"ولهذا:المتوخاةالتجةالى

(.الرابعالفلببلكمالقصبةتليمقرروافأغملاصبانيا

:بثروطالمرةهذهلكن

كهاالحالينالسكاناجلاءبحدهوناتشوسالىيرجعواأن-

بأنفسهمأنفسهميحكمواان-

الدينالرجألإلابقربتهمالاصبأنمنيقبلوألن-

صنة.02بعدألا(مسلمينببقائهم)المتهمينالاندلسيينممتلكاتتحتجزلا-

ألاندلسيينمنالحديدشأنليصيحيناصرىشهاداتيقدمونسوفمسيحيونأنهموليظهر-

المسيحية.العقيدةسبيللطوماتواالاعرابطرفمنعذبواالذين

الاندلية:الياسةليثوأبتداثمأهناكوكانت

العياشى.مواجهةيستطيعوالماذاالاسبانيةللحمايةمستعدونفهم-

من)خوفافقطوالذخيمالسلاحبتلقىويكتفونبالقصبةالاسبانوجود-لميخضوندأئماكانوا-

المغارلة(غضب

الهاحاجةليتكون"عندما:جوابهموكانالاصبان،يقدمهاالتيالماعدةرفضفيالمراوغة-

منكم"سنطلبا

الثغورتعثهاكانتالتالسيثةبالاحوأللعلمهمالاسبأن،يقنرحهاكاناليالحمايةرفض-

المياشى.ضدالعدىالسريفبحمايةوتحويضها(طنجةالممموزه،)العرائتن،بالمغربالامبانية

يألط:فيمماتلخيصهافيمكنالمرباندلسستجاهالاشبانيةاليأسةلثوابتبالنسبةأما

ليصبح،القائلشيوخولينوبينم،البعضبعضهموبين،لعياشى،الاندلسيينبينالعداؤبث-
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اذاالاالاصبانهنالمساعدةيطلبوالنأنهمدائحا!تقدونكان!!لانهم،الهمحاجةلالاندلسيون

الا.حاجةدكانوا

القصبة.باحتلالهؤلاءمرنهااذالاسبانماعدةدائما*نجضونالاندلسيينأنإلىالاصباناننبه-

حنعليمعرضواوبالقابلاسبانياالىبالعودةالاندليينمقترحاتبغعنالطرفيكض-

.الضرورةعندال!اكلجمونالتي،بالمعمورةالاستقبال

علىالبحرىالجهادىالعملكانفقدالاندلسنن،هوهلاءمنك!شيئاندونالاصبانيكنلم-

سفنأنلاحظ،للتفاوضبالقصبةالاسباقالمبحوثفيهكانالذىالومتففيالاصبان،ضدأشده

ذلك-مع-كانواولكهممنه،ومرأىبمسمعالاسبانالاسرىمنبعددمحملةاتالاندليين

.المساعدةلطلبمحالةلاستدفحهمالحاجةاندايمايعتقدون

واحدبثىءويعدونوالاصبانالانجليزمعواحدآنلييتعاملونالاندلسيبنأننرىهكذا

للاسبانالداءاعداءانجلترالملك"مسيحيين"كخدمانفسهميقدمونانهمكنامتنامضين،لطرفين

الاسبأن.ضدللانجليزالخدماتكامللتقديممستعدونبالتاليوهمأرنصهممنطردوهمالذين

مقابلضىءبكلللتضحيةاستعدادوعلىلاسبانيا،كب!!حبايكنونفهملاسبان،وبالشبة

؟المزدوجالتصرفهذافيتمرفونالاندلسيينهولاءيحركالذىالعاملعنفلنتاعل،العودة

بكلالاندلسيةالعقليةالىذلككلأرجعنامااذافا،تتامضولا،واضحةستبدوالامور)ن

وأباسبانياكانصاء،وارتحلحلايماهو،هوالاندلىان.والاجماعيةوالسياصيةالحفالهلةابعادها

التفتي!،محاآطرفمنفيهمتابعاكان9016(-)2015الزمانهنترنتراثيحمل)نهالمفرب،

مخلصظاهريافهوالاوروبية.ومثيلاتها)027(الاسبانيةالعقليةبهايواجهخاصةعقليةلديهفتكونت

لملهمبالنسبةاذن،الموقففهذاومغادلة(.)اتراكالملمينمعملموباطنيااسبانياولملكللمسيحية

اتصالاتهمالىفبالاضافةبأسبانيا.وهممارسوهمعروفاندلىتكتينفهومتناقضاولاغريبايكن

الامليةهذهكانتكيفنتاءلوفا.اسوزهالاجلالفرنسيينمعيتفاوضونكانواالاتراكمعالمثو

يراودهاالقوىالايمانظلكيفاسبانياداخلوهيالحدهذاالىوبالانتصاربألثوزهتؤمنالاندلية

أبالمغربوهياصبانياالىالرجوعبامكانية

كانوافمنا(Jofereslبالاجفارالمورسكيونآنذاككانما)طارداخليجرىكان11اإن

انظر:عرالادسالقرنرالاجايخةالعقلية(عن)027

sibcle, in7*هـا.F Braudel, "conflits et refus de civilisation, espagnols et morisques au

4791..E..S Cولهم!مص

:Bennessar!.

-01!!لي.
-ط+مهمه".*!م!لم!

-ا!اءك!أم!5ل!.
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أوأصولهحيثهنصواءدنيعملثىءكلمبلهيلهم،بالنبةالبرعقفهذ..موافقهم!تلهمون

)271،.أهدافه

رنجةلهمالمغالىلةبأنالتفتيقمحاآأماماعترفالذىزكرياءصرحبغرناطةسنةففى

لموصبتة،ووهرانببهاكةهنا!قيا،صالمنوصيألي،مريبالخلاصبأنواكد،،الانتقامفىكبري

طربفهوعنجديدمنجسرجظهرطارقجبلمضيقjهوأناسبانيا...غزوجديدمنيمذلكبعد

كال!يا)272(.حتىاصبانياغزومنويتمكنونالعربسيجتاز

لبقوةالبوعوهذهواستمرتاسبانيا()؟27(،الفتحالات!إكينتظرونصوف1574سنةوبعد

الاندليين.أملتحقيقئربالىتشيركلهاعثرالابعالقرنبداية

بأنيقولجفراباسبانياقرأأنهكرفقدفا،كب!!جأنباالحجرىالهابسجلومد

سوفالملمينوأن،جهاتالهلعمعصيدخلونوأنهماصبانياألثايةمرةصيرجمونالملمين

المكتربةالرصاصلصفائحالدينناصركنابهمنكاملاباباخصص!اسبانيا)"27(،كامليحكمون

علىالمغربامصى"من:يقولالمكتوبالجفرانذكرفقد،8815سنةغرناطةقربوجدتالى

")،27(.رومةالى)الحملة(الهملىوتصلالضارىبلادالىموامصيعيألطالجرماء

الندلىعلامةانالرقليماذكر"وأما:المضورعلىالجفرهذاالحجرىالثهابرعرض

الرقمننخةاظهرتمدفكنتالبحر،مدينةاثمرلطأخذاذأيكونالنمارى،علىينزلالذى

I276(..،-اللهرحمهمراك!-ططانأحمدلمولاىالمأيهور

وأيضا"...غوعندوجداذبالمغربالاجفارعليتوفرالذىالوحيدهوالثهابيكن5

عدهوكان،الدينأهلمنوكان،العلحابنبفارسيسمىمراكقبمديةقايدنجفسهالكلامكر

واعطولطالكبير،القسيىحضرةالىونأدولطغرناطةبمدينةاس!!كنت:وقالومكتوبا.محفوظاالكلام

...")277(.مرأته،الأرضتحتوجدتالتياليهبهنرصاصمنورقليكتابا

لهمدمهاماعندالمنصوراصتغلالهاحاولاذالاجفار،هذهيشغلواأنالمغالىلةحاولومد

ناليقول)بفا(;(اغا)1تبدلكنتث!لو:)المنصور(قوادهمنواحد"قال:الحجرىاضهابا

...")278(.ال!لطانبذلكفيفرحالشريفيملكهاالبحرمدينة

L.1+"ك!+)271( Cardaillac, "Le Turc, supreme espoir des morisques!! in Etudes our

05..nddous.P.

.L,ص*يي"8.ءسم!هولء51.05)272( Cardaillac

L."ع27153(+س!*+)ر Cerdeillec, "Is Turc, supreme espoir des morisques in Etudes

ء5!ل!.52.00

(274)05.05.Cardaillec,Morbques ،5 chritions،.

.01صالطلرش،القومعلالدفى)،27(نامر

14صالابق)276(المصدر

ا،عىالابق(المصدر)277

14صالابقالمصدر)278(
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بالمجاهديناسبانيافتجعلىعازمانهثوزلهلط!لنكاناذمحلأبوبعد!هنأستغلالهاحاول!

ناعلى،الاندلسالىالجيوشمنهلنجنازطارقجبلمضيقعلىجرببناءسيقوبموأنهالاندلسيين

ومحويلوالمغارلة،ألاتراكعلىالمصيحيةبانتصاريتبأونكانوافقدنبوعاته،أفالهكانالمقابلالجانب

أعتنأقبقربمقتغانه+هه+أ؟2!ولم!خ!؟3كارصيامزليندونصرحاذ،المسيحيالدينالىهولاء

ومدالمورسكيينووعظالعربيةاللغةتعلمالىالقسيسيندفعذلكبانجاز،.وللاسر!للمسيحيةالمسلمين

الثمالية)927(.افريقياليستكونالانتصارهذابدايةان:مال

النقارلرأغلبلينجدهاالتىالدرجةالىبالمغربجدأمنثرةكانتالنبوعاتهذهفانوهكذا

بلدهمالىبالرجوعالاندلسيينايمانأنذلكالاشياء،منكث!!يفسرماوهذاالمغربحولالاوروبية

باسبانيا،كانوافعندماوقتأىليتحقيقهبامكانيةيعتقدونكانوافقد،المدىبعيدةأمنيةمجردايكنلم

بحريةكقوةالأتراكبرزوعندالمفرب،سلطانهواجفارهمليبالفاتحالمقصودانالامرأولأعتقدوا

هذهمعهموحملواالطردومعأنالىألاترأكسلطانهوبالفاتحالمقصودأناعتقدواافريقيابشمال

انفسهموالاسبان،القوةنفىلهمتعدلمفالاتراكالجديدةلوضعيمملائمةوهوالبو!ات،

ألانجليزبرزأذ،الدوليةالسأحةعلىجديدةقواتوبرزتالتدهور،نحوسائرينكانوأ-ألاتراك-

هولاءمساعدةحالةففى،بلدهمالىللرجوعالاندلسييونأليهمفتطلعوالفرنسيون،رلهولنديون

بالفعلعازمينوكانوابالانجليز،ألاسبانسيضربوناذشيئا،الاندلسيونيخرلنبلدهمالىللرجوع

يكونوالمالوامعليفهمللاسبان،قاضيةضربةلنتوجيهوذلكبسلا،افريقياهمالاندلسىتجميععلى

مقابلوالسلاحالذخيرةعلىالحصولأجلمنمراراالانجليزراوغوااذ،أوروبيةقوةأيةمعصادمين

واللاحبالذخجةتزويدهملضمان".مرأراكذلكألاسبانورأوغوا،القصبةعلىبحمايتهملهمالتلويم

عنبسهولةيتازلوألنالاندلسيينبأنبالفعلبهذالعرونالاسبانوكان.والاعرابالعياشىضد

العياشىبأنشعرواماوعندلهم،وامتمادىسياسىكيانتكوينالىيطمحونكانوافقد،القصبة

بالانجليز.استعان؟الجزائر،منتركيةبسفناستعانانهخاصةله،تمدوااحتواعهيحاول

معالاندلسيونبهيقومكانمأانأىالسعدى،السلطانحمايةالمورسكيؤنفضلوبالمقابل

".الدبلوماسية"بالمناوراتاليومنسيمهممايكونانيعدولاوالاسبانالانجليز

المغارلة،طرفمنهرفوضينمسيحينهولاءكونمنالاوربيونيرددهكانبمايتعلقفيماأما

تنقيةلديناايىالوثائقكلذلك،منبالعك!بلنفسها،والاجنبيةالمغربيةالوثائقتوكدهلامافهذا

موةمععملواانهمأوالمغربداخلالمسيحيةبنرقاموأهولاءبانتثبتوثائقلديئافليستتمامأ،

كتغلونالذينالاولىليون!تنقأنعلىقوياأص!ارأيصرونكانوابالحك،بلالمغارلة،ضدمسيحية

نونبر4تاريخسلامنلهخطابفىأدمز()روبرتالانجليزالاصربساحدمحعبفقد،الاسلاممعهم

يومكل.!ضربونني...الطناةأقىايدىوبينأسرأتعسلولكنسلاليهنا"افي:يقول1625

.)002((..0الاسلامالىأتحولحتى

927()53..L.Cardaillac, op. cit. P

.58عىالم!ة،ا!ل!ةالعلالاتثارغروجز،لي.ج.)028(
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يمأرسونوكانواالدينيةشمائرهمبجمغهومونكانواالبحرىالجهادالىخروجهمتجلأنهم!

.المفاوضاتأثنأءحتىالميحيةال!فنجميعضدهذاالبحرىجهادهم

وهموهتعواذلهم،بالنسبةمحتادضىءالمسيحيةالىميلهممنالاندلسيونظهرهكانماان

تكتيكهميستحدمونكانواالمنيقأوقاتليالمساعداتعلىالحصولصبيلففينفسها.بأسبانيا

وقتمنذبالفعلواقعفهذابهأ،وتعلقهمللاندل!لحبهمبالنسبةأما،الهدفالىللوصولالاندلى

.بال!إبرةالمغالىلةكحتونكانوااذكبير،حدالىلبلدهحبهالاندل!عنعرففقدبجديد،ولي!بعيد

ا.لعدؤلين)281(.بينقائماكانالذىالنفورإطارلييدخلفهذا

كبير،بحذراخذهيجبالقصبةلتسليمالاندلسييناستعدادعنقيلمافانالعموموعلى

فالم!إكزذلك،لتنفيذتمامأمستعدينيكونرالمالوامعليفانهمعلياللاستيلاءرغبتهمأبدواوانفالاصبان

والانجليز.بالمفربشاكلهاالىجديدةمشكلةامنافةمعناهالقصبةأحتلالعلىوالاقدامألاصبانية

يدكونالاندلسيونوكان.والمجاهدينألاعرابمبائلوصطالقصبةاحتلالبخطورةبشعرونكانواأيفا

والانجليزالاسبانانيدكونكانوافانهمالقصةعنللتخلىأستعدادهمبدواوأنفحتى،بالفعلهذا

المجاهدينهجماتأماممحح!!يصمد،لنفانهمبالفعلذلكومعانوحتىهذا،علىيقدموالن

الىو-رجعونالعداءلهميكنوسطمنالتخلصالاحوالكلليهموسنحون،عامةبصفةوالمغالىلة

.أرادوهالذىبالشكلبلذهم
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:تجطوانالأندلس!ةالجاية:ثانها

نقط:عدةفىرقراقث!مصبلياخوانهمعنتطوانالىالمهاجرونالاندلسيونيختلف

لاشقمتدكانتمهمةأندلسيةجاليةفاكوجدوا،تطوانالىالاندلسيونمدمحين-

موجودةالمهمةالجايةهذهثلتكنلمحينفىأحن،اصتقبالظروفبذلكلهمفهيأت،المنقطة

بهابالاضتسإرلهميصمحفلم،المدينةايدورابعضهماإصتأجراستقبألهم،يحسنلموبذلكبلا،

،لومار)202(.بالحثمةالاندليينلدىالشعورانعدامببب،داثمةبصوزه

الذكنرقراقألطمصباندلسىبحكسمفريةميأدةتحتيحملونتطواناندلنيوكان-

بأنقسهم.انقهمبتييريقومونكانوأ

ليضيق،نطاقليالجوسغذالأببضالبحرعلىاساسامركزابتطوانالبحرىالجهادكان-

الاطلى.المحيطعلىرمراقأليلمصببالشبةواصأالمجالكانحين

:أخرىنقطليواؤلئكهؤلاءيتقيذلكومع

كير.لاايهةالاحبانمنكثيرليكانتالسعديينسلطةان-

الداخلننالحصوملمواجهةافريقيايثمالبلبالمغربالاندل!مهاجرىتكتلبفرورةالامتناع-

)الاورويين(.والخارجيين)المغارلة(

لاسبانيا.معاديةاورويةمواتبمساعدةاصبانياالىللرجوعالتحقز-

فيبمصبكأبقها-تبرزبتطوانالاندلىللوجوداياريخيةالمراحلفانالعموموعلى

أصاصية:مظاهرثلا"لةفي-رمراق

الداخلية.الصراعات-

.البحرىالجهاد-

بالاودرلين.الملاقة-

اللرات.لهنهانرفيالمدخلفيلذلكتعرضاانسبق)281(

47.صحجي(،)طتالماليسرالقادرى،م.)282(
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الداخلية:الص!إعات

-8016)النفسضىعيحىبنأحمدالمقدمعهدليتطوانألىالماخرونالاندلسيونوصل

منها:نقطعدةليالمهاجرينهؤلاءمعالما"كورالمقدمرغبةوالتقت)283((1622

الاصبان.منللانتقامالجددالمهاجرينرنجةنفسوهىصبتة،علىللانقضاضالقسيرتحفز-

علىالقضاءجهدهالاخيرهذاحاولفقدالاصبان،معالمتعاونالمامونالثخعمدعلىالقضاء-

كانتالتيالانتقامرغبةعلىالقضاءوكذامعه،ومنالنقسشلآلكانالذىالجهادىالحماس

عنبالكفالناسوأمربتطوان،واندليين()مغالىلةالمجاهدينتصيةعلىعملاذللاندليين،

معتحاونهمضيةفظلت،أسلطتوتلمجهودهلكن،بيمالشقاقوبث،الأرانىعلبهمووزعالجهاد،

منه.التخلصمنالمجاهدونتمكنانالى،الأعينأمامماثلةالعرائنزوتليمهالاصبان

تبرز5الاسبانضدمشتركجهادفترةكانتالنقسي!عىبنأحمدفترةفانكل،رعلى

رأيناهاانىالأحداثنفسوصتكررالامورصتصحموتهبمجردلكن،مجدةالسياسيةالصراعاتفا

بكلالصر!هذاظسزو)خوتهعيىعهدففيوهكذااخر،بشكلكانتوانرقراقأليبمصب

لأولادالخفوعلطرغبموعدمالياسي،طموحهمعنبمراحةالاندلسيونعبراذ،وضوح

1627سنةثتنر11فىالاولضالىالملكالىهارصنتقريرففى(.الجبليين)ال!ابرةالنقي!

منثلاثةواحدةمرةفىالاندلسيونذبحفقدلآخر،حينمنخطورةتنصاتطوانحالة"ان:يأيهر

المدينةحكامكانوااصلافهمانقائلينالباقوناليهانحازعلبويدعىألاندلعينأحدانلم،المقدمين

جمعالذىالجبلأوالبرلرىالنقيسوهو،المتقدمينهزلاواليكانأنالىكذلكوظلوأسبق،فيما

أقرياء،كاخرةواعتصبواالستةأولادهخلفهلممنم،اللطةفاعصب،والخداعبالقوةالاسحوله

وتجضواالامرمنتمكهموصأئلعنجمثواذلكلطنجحواأخرىناحيةمنوبالقاوةناحيةمنوبالتدبير

اأسزفإنهسنمواحداخصوصاالنفوسليهببةأعظمفنالواأبيهموفاةمنذبالمدينةالحكمزمامعلى

حدتحتالبامينبينالاندليينهو"لاءمنعددسقطوقدعيى...سبدىوهوالباليجعمنهيبة

هـ2(.قالرا..)4!حق،بدوناليف

الابالنقيىاصطدامهميلىأالذىالجاضرالبباصت!إضالىذلكبعدايقرروواتقل

هوع!ءصندبانقلابومامواعلىبوبزعامةالأندليونتقدماذ!)خواتهم،نائهمعرضانتهاكوهو

يلر.بنىق!لةمنالقاقةمنالقيىلا(اعل328)

انظر:

هامق2!1:17لطوان،لارغ،ديوم.

.174عىالالق،بالمملر/1672()7915تطوانالحكمتولواالذ!ابقشلولادوانظر

)284(58-27.:3,eerie. Angleterreهـأهـم.S..I .H M
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من"ألاندليينجماعةوتسلم".اللهعبدالرابعالابنوفرار،أخويهمععيى"ذبحنتيجتهمنكان

ووجهواموش!بمءهأمرهمفأجمحواقطوانإلىبقواتهعادالنق!يىاللهعدلكن.علسبوبقيادةالحكم

الاندليينبقيةوعاهدوا،الاخرينفقلواهربمدكانالذيعلىبوالربيرعلىالقبضلأجلمواتهم

.اللامحالةليمبلذيمنعليهكانواسبابمالهميحتفظواوأنييوتهميمكثواانعلى

عظيمحذرعلىذلكولكنالمدبنةحكممنالاخوةهو"لا،تمكنلم،بيتهالىالجميعفرجع

محتسيابتةالىمتاعهكلتبلمناللهعبذصيديأرصلوتد.أضخاصهمحولمويةمتواليةوحرأسة

ليسوالأش!،الأندلسيينبينطويلاظلماإذا،عليهجداصمبةستكونالمدينةأنومتوقعا،بالاصبان

مرةالمدينةفيدخلعلبواليميرجعأنيومكلويتومعون،عليمبالمحافظةالقامليلغيرهممطمئنين

...)،هـ2(.وغيرهمالاندلينكلليتتمثلالمدينةل!الأنصارمنطائفةأقوىونهأخرى

أندلسأنخاصةالأندلسيينبأيدىتطوانل!قوطالمحتملةاضتائجاالىالاتباههادشونوأثار

وبذلكالأندليينيدمريباستقطالمدبنةهذهأنالمظنونمن"...:استقلالهمأعبواقدرتراقأبى

منالعملذلكابتدأمدفأبه،الرياسةتلكالىواحدةمرةفسامةوصلاتطوانبينالبلادكلستكون

!-الأولتطواننجأةأنجثسلا،لطهوكالذلكالأساسق!عواأنصكقوطالبوا،النواحىكل

همفاك،والترميمللتشييدالمحيدينأنكا،الماضيةالأزمانليالاندليينهمكانوا-صرحوا

الكرمجنانخصوصافيحاءمثمرةجنةمزبلةمنجعلواوالذيناسبانيامنأخ!!أتواالذينالأندلسيون

مطرد...")6!2(.ازديادليهيالتيبالذخائرالمديةوف!دوا.النواحىكلليغرسوهاالتي

بمخططعلمعلىكانلأنهرمما-بل،تطواناندلسىبملاحقةالقيىاللهعديكصإ

الأخبرهذاحصارأثناءللعباشىهامةماعداتقدم-سلا/تطوانمحورلتكرينالأندلسيين

الأندلسيينركبةأناذ،النجاحلهيكتبلمالنقسي!اللهعبدمخططلكن163)287(5سنةللرباط

ضدالصفلترحيدلهتابحةتطوانتكونأنليالعياشىرغبةتوازكاكانتتطوانعلىبالاستيلاء

الاجان.

إليهمفانضملصالحهالريةبالدعايةللقيامالمدينةإسلانصارهببعضالعياضىبعثوهكذا

أصحابودخولالمدينةأبواببفتعالمومرةوتمتبسرعةالأندلسيينمنالقسيىاللهعبدخصوم

غمارةبلادالىاللهعدوفرعلى)هـهـ2(،بوالأندل!نوزعيميوسفبنسليصانرأسهموعلىاياضى،ا

منيتمكنوالملكنم،فتلهأوعليهللقبضضخصآلاف8حوالييجممواأنالجددقطوانحكامفأمر

منأسبانيا.ملكبهابعثرسالةوهناكالاصبان،عندلاجئاصبتةالىذلكبمدوانتقل،)928(ذلك

)286(

(،702.

ي!8يم

الاتجهالمصدرحلا"!)ء+هس

.Loc.cit

.Loc.cit

.267:3,Angleterreهـأهـ3هـ،2.هـأ.S..I .H N

54.:3,Angleterre4..هـأم،ة 1braرن.S .I H
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عنالبحثوكذامنهالاحتراسمعولكق،لهالمالوبدفعأمتقبالهبحسنفيهايأمرهستةحاآالىمدلهلك

)5"2(.تطوانأندلسضداصتغلالهامكانية

بينهماالحربوقأمتالدلائيينوبينبينهالخلافومعأنإلىبتطوانقاثماالعياشىنفوذظلومد

مجلسفهاالحكموبأضربنفسهانفسهالتحكمالمدينةانتقلتاذ،العياشيشوكة)ثرهاعلىوضعفت

بأن2يمنوهناكالنقسيس.فولادأخرندمرةالحكمعادمدةبعدولكنالأندليين)192(.أهاليهامن

غيربإحمهم)202(.يحكمونهاعلاعمالاونصبوهمتطوانإلىالنقسيسأولادأعادواالذبنهمالدلائيين

معالجبليةالقباثلمقدمىبتضامنكانتالنقسيسأولادالىالحكمعودةأنيرىداودالشيخأن

بيدلاالحربرجالبيدأى،المقدمينيدالاحيةهذهلطالعلياالسلطةلتبقىالنق!يىأبناءالمقدمين

لماخر،أندليأسيجابهونالنضي!أرلادلكن.)392(الأندليين()التجارالمدنأهاليمنغ!هم

يهاجمكانفقد،غيلانالخضرإنه،تطوانعلى(الجبليين)ال!إبرةسيطرةمنامتحاضةأيضاهوبخف

كذلكالحالواستمر9163(-)ر؟16النقسيسالكيمعبدالمقدمأيامخأصةباستمرارتطوان

هذاأبدللمالروافينائهبهاالأمروتولىغيونحكملطتطوانفدخلتالمأيهورالمقدمتوليأنالى

منتطوانمهاجةالىوعادغيلانلذلكفاعتاض)0166(النقسيسالكيمعبدبنبأحمدالاخير

علىالقسيى،أولادمعالصلحعقدعنوةوامتحامهاعليهاالتغلبمنيضلماأنهويظهرجديد،

وأنيخلانالخضرقبلمنمراقبانائبايقلأنيرطلكنيطوان،حا؟النفسشيبقىأنأساس

بطنجة.الأنجليزمقاتلةعلىيحينونهرجالالهيقدم

ومد.492(النقسي!)أحمدرئيسهاعلىالعلوىالرضيدمولاىمبضأنالىكذلكالأمروظل

رسمالصدد.بهذاداوم.الثخوأورد،أملاكهموبيعالنقسي!أولادذمةباستنراقالأهرصدر

ليالنقسيس()ألأدي!إلوايلم"...:وطنيانهم(النقيسأولاد)بنظلمتطوانأهلهنبجماعةضهادة

حتىتسوسهموالأغواءبهم،تلعبوالأهواء،الكروبالمحنويثيرونالحروبناريفربونالتطوانيةالبلاد

ليالملكمنالفترةزمناشياعهممعواسحطالواوصالوا،الامارةنفوسهملهمسولتكا،ألامارةطلبوا

الله،عادمنوالمساكينالضعفاءوقهراللهمالليتصروفهوماعلىوتغلبهمواستفاثتهم،الفتن

يتعينماكلمنومفرا،وعمارةمحرا،براالملمينماللبيتالمتحقالمالمنلهميلوجفيماوخاضوا

فيعندويتحكمون،انقطعمنقروكمنيدولهممأعلىووثبوااللهدينإقامةعلىبهوصنعانلله،

لدتمذبسببوصارواواستغنواوالامتعةوالأصولالعقارواضترواوبنوا،بذلكغرسواأنالىواشع،

ذكر..")،02(.مماالؤيممستغرقين

.231صالابق،المصدر)092(

لأالديرانهذاكرنراالذفىالاندلحننهؤلاءاحماءنملكلافالكتا،رقراقالميمصببدكوانزلككايهر192()

البهر.الالفللدروانلابةالحالهوماشلاختصاد6،

.916صالدثةالزاو!ةحجي،م.)292(

1.232لطوان،لارغ

)392(jU&،232./1لطوان

17:36!تما،اباعرى،10)492(

238-923.:1لطوان،)؟هـ2(لارغ
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الخطبب،أحمدابناللهعد:ممبالأيهر!نهصالأندلسيينمنالجماعةرسمأمضىوقد

علىبنومحمدطانية،احمدبنالقادرعبداجانة،أحمدبنوسعودطانية،أحمدبنالك!موعبد

مرين،وعلقرضناشقاسمبنوأحمدمل،علىبنمحمد،لحاجمثل،محمدابنوأحمداللقنتي،

منضوصة...محمدوالحاج

معبتحالفحاولواوقد2(النقسيى)،وأولادأملاكبراءذلكبعدالاندليينمنباعةوقام

الخضرفقتل،عليمالقضاءمندتمكناحماعيلمولاىال!لطانلكنجديد،منيخهضواأن-كيلان

لمواصلةحدوبنأحمدالقائداللطانوعين،سبتةاليتطوانمنالأرلعةالقيسأولادوفرغيلان

ايىتشبالذىهوالقائدهذاأن-الكيرجمحمدفيعننقلا-داي!الثخي!كرالجهاد

با)702(،يسكنكانلأنهأحمد،القائدبزنقةاندلسية(حومة)وهيالطرنكاتحومةليالصروفةالزنقة

أنهخاصوصاعدتهورعتمحمتهبتطوانالاندليةالجاليةأنعلىماطعادليلايحملالمومعلهذاواخياره

المحتلة.الثغورمنعددلمهاجةيستخدمهاسرف

241.الابق،المصمرديد،م.الثخكدهؤلاء!اءانظر()692

25.ء253،الابنالمصر)792(
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البحرىالجهاد

ليجلولكنهافريقيابنالدالبحرىالجهادم!إكزمنكمركزتطوانأهميةدانالأبسجل

السواحلالىأحياناتصلصغبنفركاطاتالالهاتكنلم)0164(عهدهدتطوانانالومتنفس

تللا)002(.الاعهاتتعدولاالاصبانية،

ذاصلا،تليحمسترىالتصللمتطوانأنذكرماعدالملاحظةنف!دوكاسترسجل!

محاصرةكانتبكونهاهذهوضيةوعللوالج!إئر،ؤلونىطرابلىبعدمبأشؤتأدالاخزههذهكانت

الايضالجرعلىمقتصراكانعملهامجالانالىبالاضافةالاصبان،طرفمنالمحتلةصبتةهن

ذاالاعلاج،-رمراقاليمصبكاندلسس-تطواناندلسيواستخدموقد.فقط)التوضل

Johnالانجليزىحميثلجونتقرورسجل Smithدخلواالذ!نالاوروبينمنعددوصول4016صنة

وغبعا)003(.السفنميادةلتقنياتهممنالاستفادةالاندليينومحاولةتطوانالىحديثاالاسلامالى

Henryالانجلبزىماينوالىشكهنرىسجلكا Main Waringصةكتنبهاااتىمأيهراتهفىأبن!ا

والألمانالانجليزالتجارمعظمهيجلبالذىللبارود"مخازنلهمكانتأنهتطوانمجاهدىعن1618

المدكة...موارببواسطةبضاثحهموكزلونب!رعة2سونحيثجيدابضائعهمفأكييعونوهم

و(.،مناء...")51جداعادلونفاوالأهالي

يمنعهافكانالحاآ،منبالرصوالأذنتطلبتطوانميناءالىتردالتيالأبخيةالفنوكانت

الىوصلتالتيالسفنجملةمنكاناذ،مشاكلبلونتمرتكنلمالأمورأنكر.بذلكخاصاجوازا

انه0الاالانجليزى،Touchingتوثينجالقبطانضينة،القبيلهذامنبجوازقائدهاورسا،تطوانميناء

ماوبجميعبهوهربفأخذهالنقسيس،لأولادمركبعلىوسطاالفرصإحدىالهزبلبألاذنيلتزملم

وحمحبهؤيقأنبمدالقبطانذلك.غدرمنالقشأحمدالمقدماستاءومدومتأع،أضخاصمنفيه

(.)203بلدهليبالزولله

!هـمه!قافرزولجورجمنهونزلاخر،انجليزىمركبتطوانميناءالىصلانحدثلم

)؟هر(.القطانتوشينجعملمنانتقاماالقبنزعليهفالقىالنقسيىمناذنبدونFriswelا

!...C.ء.926)892( lr؟ولااولمه!ملا!".صه
)992(07،115,douxmondes. Parisهه+Le Maroc 'd autrefois, lea corsaires de Said" in Revue"

.6-5.t9O3.PP

)003(272.:2,S..I .H .M lore aerie. Angleterre

)103(705.:2;Angleterre.!2551هـ،أم.S..I .H M

)203(624-5222:,.Ang..t nأول.!مم.S..I .H M

)303(Loc. cit
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رمالةففىالأوروبية،السفنجانبمنالقرصنةلعملياتباسنمراريتعرضونالاندلسيونوكان

Johnجون Duppa403)والتراسطونالىالانجليزى WalterAston)الىكثر1622يىإدر7ليالمؤو%ت

الجبالسكانمنكانواأنهمالاندليينهوهلاءومصة"...:المأصوطنالاندلسيينمنعددوصول

أغلبهمكانالذينهولاءعننجحثالج!إئر،منلهممرب*بمذاتجاعممأقالىئطوانهنالقريعة

ومايثية،عقارمنتملكرنماكلل!يعوالهمنينبهماجتمعولماأمربائه،من،واحدةعائلةالىينتصى

كانانالأمروصادفتطوانالىقزلوانجصيحتهالمساكينهؤلاءفعملالجزائر،الىبأموالهمبنتقلواوأن

الانجليزىأسطولنابوا!ةجميعاا!رواالجرمعهمتوصطرافلماالجزائر،الفحملوهممسافرينهنأك

أموالهمتطوانليخلفهمتركوامديكونوا،محهمكانتاليوبضائعهمأموالهمالحالفىانتهبالذى

...)رهر(.يساعدهمأويخلصهمأنيمكنهأمالى3مناحدإو

"وعليه:ذللثفىالبموضحاتأيهرنتيجةألىهولاءضأنليالانجليزىالمفاوضيصلصه

طلبليأرسلوقدانتظارى،ليجاعماقدالمقدمكانجث،المدينةالىالتالياليومليتوجهتفقد

اليمجئتفيمايرونبمايجيبواانأولادهحضورليمهمطلبجاعوافلمابالمدينةالاندلسيينرؤساء

ألانجلبزى،الاسطولأصرهمالذينالاندلسببن،جنبتهمالىالمنتمينصراح)طلاقوهو،أجلهمن

بينلهمأقرباءولالهماصدماءفلا،معهمتربطهمعلامةولابهم،لهمضأنلاالاسهؤل!بأنفأجابوا

لراءتفىأموالاالربهواتمنيجمعهمأنيستطيونصاحهماطلاقمقابلفانهمهذاومعظهراغم،

منتقديمهيتطيعونماكلهذا،سراحهمفيطلقالرقتحتهمالذينالمانيةالانجليز

:المفاوضاتلفلآخرصبباتوضحالنقيىأحمدرصالةولكن.603(..0")معونة

هولاءتعليمعلىعرهزالقائدفإنالمأيهود!لنبالاندلسيينحلتالتىالكارثةيخصوفيما"...

نأغيربتطوان،الأصرتحتهمالذينالعظيمبريطانيارعاياالانجليزمقابلوالمافرينالاندلسيين

القوماولئكمناتجرتاقىالامتعةرجوعدونالعرضيقبوالمعدناالملمينوبقيةألاندا!سيين

.)703(وعدوانا..."ظلماالماكين

عليهماهموهمقومهمعنالاندليونيتخلىانيعقللالأنهالأجحهىالأخواشوايةوهذه

أضضاهن.امن

Alicanteالقنتبمدينةبعضهمفباعبأسراهالانجليزىالاصطولعادالمفاوضاتثلوعند

لهمويسمذقعونفقراء"لانهملهأيرلىحالةليالانجليزىدودجونباضرافمادسبمدينةاجاقوناوظا-

غورها")هـه؟(.أوتطوانليلهممتاعولاافتداعهصميتطيعونأقارب

)503(

)603(

:بالانجيزىابعد)70؟(لوجد

)803(
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)النقيى(هبتلنى"وقد:الاصرندتبادلضأنليأخرنصمرةظوانالىالانجليزىالمفاوضوجأء

المانيةالانجليزبفد!ة!ىفهاجعمافكانالاندلسيين،منالت!جماتبجمعفأمرتعليهمالشفقة

ىابتطوانل!أعلانه"بأيقضىاتفاقوأبرم.903(...")عرالستةبالاندلسيينافتداؤهمعرضالذين

ىأوانألاعر،تحتحالياينالموجوبأصت!ناءبريطانيا،ملكرعايامنارلندىاواسكتلندىأوانجليزى

الىالاتيانلي)النقسي!(نيالاذن!نالفابهتطوانالىانتىأذالمأيهورالملكرعايامنتأجر

...")031(.فيهكقلاحسناتحاملهيكونوأنبها،فيتاجر،المدينة

سلاأسرىهنعدداكثركانبتطوانوال!تغالالاصانالاصرىأندانالأبسجلومد

.(3I1)وأمانةبصدبنغالبايتعاملونكانواتطوانمجاهدىأنالوقتنفىلجلكاوالجزائر،

تطوانعرفتهاالىالعملياتأهممنتعتبرللاسرىافتداءعمليةاصتعرأضالىوانتقل

تالةمنهؤلااجتمعفقد،الدينرجألطرفمناصبافيأسير116أتداءعمليةوهىر(،)12آنذاك

نونبرشهرليوخرجوا،الاسبانالاصىلافتداءتطوانالىالذهابومرورامدد!لدليالاندل!ومنطقة

بعضبالبقاءالاذنوطلبواأجلهامن6لواالتىبالمامورلةبالمدينةالحأكميناخبرواوصلواوعندما1641

الاسرىمنعددكانالوفتهذاوليحسنا.اصت!قبالاواصتقبلوا،أجلهمنأتوافيماللتفاوضالوقت

هذهلي.كبيرةصعوبةوجدواانهمكذلكدانالأبزكرافتداعمم،منهمويطلبونيزورنهمالميحين

منالعديدالىذلكبشبتعرضواوانهم،الاسبانفقربببتطوانمجاهدىمعالمفاوضات

البامونوأما.اصبافيأصير116وافتداء،فرنكألف06علىالامراستقروأخيراطرفهممنالاهانات

الجر.ورجال،البحريينالتجارمنوعدد،واامرأتانسنة(16من)أملطفلاو18تبطانا،15فهم

الىذهبواهناكومن،مالقةالىووصلوا،المفتدندالقسمهذاتطوانمنالآباءأخرجهكذا

بمجرالاباءولكن،1642يوليوزضهرفهايةليالدينرجالطرفمنرائعااستقبالاواستقبلراهدريد،

أبحارهم،مبلمليلةبأيامتطوانمجاهدىطرفمنلهماعطىصمجراءمنماتوامدريدالىوصولهم

الابوتأسفالمفتدين.الاسرىاسترجأعفيالحقلهماذاكو!بح،بتطوانيموتونأنهميققدونركانوا

اهفاوضات.هذهليالأباءيحافيماعلىمح!الأخيرفيدان

)903(

)031(

ر()11

2(1)3
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أوروباهعالعلاتات

الأمرتعداهبل،البحرىوالجهادالتجارةعلىوالاوربيينتطواناندلسىبينالعلاماتتقتصرلم

ألاباسنمرارالاندل!يينلمإودظلالذىالاملأحلمنالاسبانضدالانجليزمعالتحالفمحأولةالى

،بالمغربالاصبانيةالمراكزعلىالهجومعلىماعدتهمهوهؤلاءاقترحهالذىالمقابلوكان،الحردةوهو

الايب!يةالجزيرةسبهعلالاستحواذمومننفسها،باسبانيامعينةمراكزاحتلالالىالانتقالمبل

كلها.

رغمالجار،فيالانجليزالقراصنةممارصاتمنباصنمراربشتكونتطواناندلسيوكان

الامبان.لمواجهةالتعاونطريقليثاكليخلقكانمما،الطرفينبينكانتالتىالثنائيةالاتفاقيات

"...:فيهيقولا628نونبراليبلاغااصدراذألاول،شارللدتدصدتدالشكاوىلهذهكانومد

بتلكوتطوانوصلاؤلرنسالجزأئرسكانمنأخيرااليناوصلتقدالحديدةالكاوىانحيث

فإنهاحصلتكانتلووالتىالبحرلطرعاياناجانبمنعليموقعتألىالعظيمةالجنوعةالاخطاء

...")313(الملكيةرعايتناتخالف

كلعنفصاعداالآنمنتمنعراأنيجب...)>:نهالصادرالامرالىذلكبعدانتقللم

وأالاضخاصمنشخصأىحقلطسيئةمعاملةأوم!وةأيةيبدوانأو،العدوانأعسالمنعمل

ومنسلا...أوتطوانأوتونسأوبالجزائرستتعلقأوتعلقالتىالبضاعةأوال!فنمنسةينةأية

كلعلسيطبقالذىمانوننابواسطةالعظميةوالمقوباتالأنالعاليلخطنايستهدففإنه،خالف

31(.هذا...")،زمهملأومتهاونأومخالف

بينجلسالقبطانفانبتطوان،يتصلماأماللا،بالنبةتأيهرنتيجةالبلاغلهذاتكن،

Giles Penيرتكبونها،الانجلبزالقراصنةكانالتيللاعتداعاتلهحدايضعوأنحلا،لهيجداناصتطاع

:الصددهذاليالاخيرهذايقولاذ،الاولوضارلتطوانحاآبينمستمراالاتصالأصبحوبذلك

هناك-نراولواوان،بسلعهمالمأيهورمرفئكمعلىالترددليلهمواذناتجارناألىالاوامراصدرناقداننالا...

ادفىفيهلاضكممالأضخاصهم،حنةومعاملة،ملائمةأسواقعنايميجدونماداهوا،تجارتهم

.1(ضك..")،ا

3(ا)3

3(ا)4

3(؟ا)

25!
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نقط:اربععلىتطوانمنبهابحثالتيتقارلرهلطهارسونركز

ألايطولماثدالىكنب.الاسبانضدالانجليزمعللتحاونالاندلسييناستمداد0:أولا

وهمالسفارةبهذهصرواقداسبانيامنطردواالذينالمورصكيينان«)000:يقول1625صنةالانجليزى

علىحربيةقوةأعظملكمانسابقاعتقادولهمالعددكثيروفاسودالمنربمنالجزءهذافى

الاصبان...ضدالناحيةهذهليالممللأجلذلكانيظنوناتياسنجعلهمومداثما،)استعداد

يسأعدونسوففانهممنهممريبآخرمكانأىأوصبتةمهاجمةانجلتراملكعلىاقترحموان

صفو..0")15؟(.وبقوةالبحرلطالاالانجليزحكلولنالبردمقاتلآلافبعشرة

اسبانيأعلىذلكبمدللاستحوأذطارقوجبلوالمحموزهلسبتةالانجليزاخلالامكانية:ثانيا

كلها.

جدأمناسباموقعايقعذلكفانمبتةاحتلاليخص"وفيما:الصددهذاليهارسونيأيهر

منلآخروتتمنالضرولهلاتبكلمزودةولتكونفاكلتتقوىبالضيقالمتملةالتجالىيةضننالكل

سيتحكمفانهطأرقحبلانجلترا،ملكامتلكواذأ،لطوان(...صديفةالمدينةهذهلاولكوننأأنجلترا،

تعيشانتتطيعولاالاصباناحتلهاوالتيالئواطىءتلكعلىتقعالتيال!بربلادوبقيةالمضيقلي

قبضةلطأ!االممموزهتكوناناملألط!الذخائر...هناحرىوهوادالفمحالىلاحتياجهاطويلا

الواجبالحملياتكلليلفنناملجأوتكونالبحر،بواسطةاسبانياعلي!يطرانهحيث...الملك

اسبانيااحتلالليأضكلافانطارقوجبلصبتةعلىالاشيلاءومعمافاذأاتخاذها...

،(....")17والبرنغال

الأندلس.الىالرجوعلأجلعلا/تطوانمحورخلقمنانطلاقأالأندلسيينهولاءتيهل:ثالثا

!لافيأصدمائهمالىبعثواقد)تطوان(هنا"الأندلسيون:يخ!ثايقولملاحظةهارصونكتب

...".بالكتابوالمرفقةممىالخطوطهذهأحدهمتركوقد،يحرضونهمأخرتسأماكنوفي

وبفضل)سبانيا،عليسيطرونوالانجليزالمورسكيون،الله"بفضل:فهيالخطوطأما

والله...متعاونونماخوةجميحافيصبحوناسبانياومحطصونالأطعمةبطهىيقومونوالملبان،الفرنيين

...")!ا،(.الجمعفوق

محاولاتاحباطمنخوفاالاصبانتحركاتمراقبةعلىالحملأيضاالتكتلهذامظاهرومن

سلامجاهدىمهابمةعلىيعكلالرابعفيلببأنتطواناندليوعلمفلما،ضدهملنكتلالأندليين

لدياالاخبارتواثرات"...:يخايقولون9162ضتبر02فيفاساندلسسالىرصالةبحثواوبرابحرا

)316(

7(1)3

8(1)3
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بع!فاحتفل...أمنيتهأليهوسوستقدالعىالخائبالرأىالقائلطاغتهمأن)الاسبان؟عنم

والصغار...الكباربينالتىالمفائندونغراباوستينصتةعلىص،لاناشتملت)أسطول(...عمارة

ر(.المدد.00(،)15منأممهمهنعليهميردماينت!ون-اللهأعادها-مالقةبمرصىالانوهم

علىتحر!ضالىيوبمانمثلكميحتاجوليى«)..الرسالةمنالهدفكرذالىذلكبعدوانتقلوأ

مناليمومنسلاأهلخصوصاالثغور،أهلعرفناومدوالاجهاد...فيهالجدعلىوحضالجهاد،

بذلواقد-اللهضاءان-سبمحالفعلى،صطوأن(الثغرهذأمن)خوانكمأماوالجمهور،الخاصة

ر(.الجهاد...")02الإتاستجماعفيالمقدوربلغراالاستعداد،فيالمجهود

بألخبرطيرناالحذروأخذالتاهببعدنحنها"...:لطArو()21الاندلسعدوةجوابوكان

اللهبانجازالمجاهدينطوائفمنهنالكممنفانسوا،والرفاقالركبانوحملناه،الاوراقأجنحة،الآفاقفي

و(....)22بدوهسناءعنالاسلامأفقوتبج،نصرههوعدهلهم

التكوين،طريقفيفعلاكانصلا/تطوانمحورانمصلىتدلكانتالدلائلكلفانكل،مصعلى

كجير.حدالىمنهمتخوفينكانواالاسبانوأن

.الاسبانالكاثولكيينمواجهةليللبرؤلستانيةالأندلسيينميلعلىالتأكيد:رأبعا.

للكاثولكيينوبفضهمللبروتستانتبةجبملديهتحققبنطوانللاندلسيينمقابلتهفيأنههارلوناأكد

واليهودالمسلمينبينبالبروتستانتيةللتبثيررسائلثلإثةمخريرعلىالأندلسيينمعاتفقوأنه،الاسبان

ر(.2والاصبان)و

هذاأن".00:قائلاهذاالأخيرأدعائهفيلهارسون)الاندلى(داومحمدالثختصدىوقد

ممنيعلاوالعطفالميحيةالىبالحنينالمغربأندلسيىتح!مماكثيرأ،الجاسوسالراهبالياسى

وتضليلتدجيلأونفسهليوغباوةبلادةعنصادراكونهعنيخرجلاهذاوعمله..الحفيهادخولهم

كانالتيالياسةعنناضىءهوفانماظاهريا،ذلكضىءومعقدكانانأنهنرىوالذى،لحكومته

ي!معانيسرهكانأنهيظهرالذىالراهبهذابهايعاملونالأندلسيونالمسلمونالسياصيوناولئك

بنقطةالمرنونالسياسيوناولثكشعرلقدايها،يدعوالتىوالعقيدةلنشرهيعملالذىالدينعلىالثناء

فصارواذلك،وغيروألامتصاديةالسياسيةمصالحهالخدمةدولتههنالسياسىالمبعوثهذافيالضعف

كانوأفيماتاييدهمعلىدولتهحملمنيتمكنواانعى،عطفهلاستجلابالححاسوترهعلىيفربون

ر(.وطنم...")هـ2منوطردوهمدكم،فيحارلوهمالذيناعدائهممحاربةمنفيهيرغبون

)931(r.ظ-و؟،ادبياتالقاسص،بن

المصدر.نهر02؟()

عنجوابينتطواناندلنيوتلقىلذلكوالاندلىالقروونعدولىبيناضدهاعلىآنذاكالجافةكانت)321(

الالنة.رسابم

و.9-ن!8الابق،)322(المصحر

الايهر.الالنصرسون)323(نفورها

227.-1226لطوان،.(لارغ)324
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اولئككان!لقد:مائلاالياسةهذهمنالهدفذكرالىذلكبعدالثيخوانتقل

قدكانواالتيالمراكزمنواخراجهمالاسبأنيين،قوةلاضمافوسحهمفيمابكليعملونالأندلسيون

الذىوطنهمالالمهاجروناولئكفيحرالاندل!الىالدولتاليبعلىمهـالمملبالمنرب،احتلوها

ذلكالىهوفانماحقيقةخينلديهمكانواذا.عاماثةثمأنمعليزيدمااجدادهمعاش؟فيهعاضوا

ضرماالاصلامبلادالىفروارجالهاطنيانوهنفاالتيالمسيحيةالديانةألىلاالمحبوبالرطن

ضعرى"وليت:سلااندلسىعنالاستقصافيالناصرىأوردهماألىاخراوتعرض2؟(وغربا..")و

وأهلهللكفرناصحينكانواسلا...أندلسيانمنالاسقصاكتابفيجاءماهذامعيتفقكيف

وأهلهواجدادهابائهووطنوطنهتركمن،وأهلهللكفرينصحاناللهومعاذمهـحاشاحاثاا!،

دينهعلىالمحافظةمنيتمكنانسوىلنىءلاالدنيا،الحياةتاعمنيملكماوجميع،وأصحابه

ياتيهحنىرلهويعبدبحريةالدينيةشعائرهفيهكلطيؤاصلامىوسظفطوالعينر،الحنيفالاسلامى

.)326(((...اليقين

227.ص،الالفالمصدر(325)

والصفحة.المصدرنذ!(326)

261http://kotob.has.it



ستخكصا

لهمويخلقوايتكتلوا،أنخلالهامنحأولواالمغرب،الىالمهاجرينالأندلسيينتجربةهىتلك

بالمنطقة،وزئهالهاوعسكريةسياسيةكقوةوجودهميفرضواأنخلالهمنيستطيعونخاصا،كيانا

؟أسبابخمسةالىالاملعلىإرجاعهيمكنفشلالىآلتالتجربةهذهلكن

اصقلالعأنمترةفيفحتى،سلطتهمعنالأندلسييناستقلالوجهقيالسعديينوقوف-

السحدى.للسلطانأحمىولاءهناككان1642(-)1627الأندلسيين

والقصبةالرباطعلىللانقضاضالم!تمرومحفزه،بالمنطقةوزنهالهاجهاديةكقوةالحياشيوجود-

والانجليز()الاسبانأجنبيةأوالسعدى()الملطانمغربيةقواتألىيتوجهونالمهاجرينهؤلاءجعل

لحمايتهم.

وتئحينت!ثتالة()بنصارىتنعتهمكانتاذهولاءإلىكثرأترتاحتكنلمالمجاورةالمغربيةالقبائل-

منتظرين.كربأعداءمحاطينالأندلسيونأصبحوبالنالمطعليهم،)!نقضاضالفرصة

كقرأصنةالمينظرونكانواأذشرعيةكسلطةالأندلسيينمعالتعاملمنالأوروبيةالدولحذر-

السعدى.السلطانمعالتفاهميحاولونكث!أحيانرفيومرأوغتم،تصفيضثميجب

نأاذاسبانيأ،إلىالرجوعفيالمستمرالتفكير:السابقةالأسبابجميعوليدوهوالأخير،السبب-

اخفقفإنكلوعلى.الملا"مالظرفباستمرارينتظرونوظلوا،مؤقتةمرحلةدائمااعتبربالمغربوجودهم

وكونهذه،الناسأيأمحتىمست!راظلالحضارىوجودهمفإنبالمغربللاندلسيينالسياسيالوجود

المغربية.الأندلسيةبألحضارةنسميهأصبحناما
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الثالثالباب

الفك!بيةالترلسيةاةالحضا

263http://kotob.has.it



هذهنيعنهاأكهمبووجالأندلع!أهلعلىتعالىاللهمضاءنفذ"ولما:غالبابنيقول

فمالواالاديةأهلفأماانرءقية،بلادمعالحدوةبرمنالأقصىالمنربببلادتفرمواالمب!الأخلآالفتنة

واحدثواالأضجار،وغرصوأ،المياهفاستنبطواسناوضاكوهمأهلهااخلواو،اعتادوهماإلىالبوادىفي

بلادهمفشرفترأوها،ولايحلمونهايكونوالمكثيأضياءوعلموهمذلك،وغربالمأءالطاحنةالارحى

الخرات....وعمتهممستغلاتهمكشأمورهموصلحت

والكتابالوزراءمنهمفكانالأدبأهلفأماواستوطنوها،الح!إضرإلىفمالواالحواضرأهلوأما

أهلانأمأأندلى،وجدمابلدىيستعملولاالممكلة،أمورفيوالمستعملونالأموالوجباةوالعمال

بينومتصرفنلهم،أتباعاوصروهم،أعمالهموأخلوامعاضهم،وم!عواالبلاد،أهلفاتوافإنهمالصنائع

بهيميلونماوالتجويدالحذقأنواعفيهوافرغوامدة،أقربفيعملوهضغلفيدخلواومتى،أيديهم

لهم...0")1(.الايهرويصرإلههم،الفوس

الميدان:بالمفربالأندليةالجاليةشاساهمتاليالميأدينالىنجهة،من،النصيشر

الاجقاعي.الميدان-السياسىالميدان-العلمىالميدان-الاتتصادى

منالعديدكلبلمحينة،مناطقعلىيقتصرلمالاستقرارهذاأنالى،أخرىجهةمنوبشر،

حدثتمداجتماعيةمواجهةأنالىأيضايشر،لكنهالحواضر.أوالبوادىفيسواءالمنربمناطق

الجالية.هذهأفرادوبعضالمغالىيةبينبالفحل

لذلك.نعرضأنالآتيينالفصلينخلالمنوسنحاول

)1(

264
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الأولالفصل

المساهمةميادين

والاجماعية.والعلميةوالساسيةالاخصاديةالمجالاتنحتلفليبالمنربالأندلسيةالجاليةصاهمت

المساهصة.هذهمنفاذجالفصل-هذافينعرضأنوسنحاول
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الاخصادىالميدان

الفلاحة:

تركيبفيألمجالهذأفيساهموااذبالمنرب،الرىتقنياتبحضتطويرفيالأندلسيونصاهم

تأنسيفت)3(،خهرمنانطلاماقنوأتعدةمراضنبمداندلسيوصاهمكا)2(،بفاسخاصةنواعر،عدة

)4(.الدولةطرفمنلهمالممنوحةالزراعيةالضيحاتمنالعديدباستغلالوماموا

المغرببملمطارالزيتونأشجاربغرسالأندلسييناشتهارنأيهرالزراعيةالمنتجاتمجالوفي

القز)6(.لدودةتربيتهموكذا،والفواكهالخضرلانتاجوتحسينهمال!يط)و(،

بنمحمدألففقدالنظرى،بالجانبأيضااهتمرابل،العملىبالجانبالأندليونيكتفولم

الفلاحةعلماءكتبفيتقررماعلىفهااعتمد،أبوابثماصيةعلىرتبهارسالةالأندلىالثطيبيعلى

الشخصبةنجادالهكلاعنمد؟التجببى،لبونوأبنوافد،وابن،بصالابنأثالالأندلسببن،

المغربية)7(.البلادطبيعةيلائممالاستخلاص

الغاعة:

منيتعجبالذىالمذهببالوضىومرصيةومالقةالمريةأختصت"000:سعيدابنيقول

اللباسثيابمنالبسطتعملمرصيةعملمنتنتاولهوفيشيئا،منهرأواإذاالمشرقأهلصنعتهحسن

المرصمةألاسؤمنمريةفيويصنع،العجيبةالألوانذوانحغبالملبديعرفالذىالصنفالمحررة

آلاتمنذلكوغرالمذهبةوالامقاصالسكاكينمنوالحديدالصفروآلاتالمنحةالفتانةوالحصر

وغرهأ.افريقيةبلادإلىالأصنافهذهتجهزومنها،العقليرماوالجندىالروس

...")8(.مذهبمزججوفخار،العجيبالغريبالزجاجومالقةوبالمريةبهاويصنع

)2(

)3(

)4(

)؟(

)6(

)7(

)8(

2كانم

.1:022انر!تيا،وصف،الوزانالحن

174:2,Marmol,'I Afrioueح.

24فاهل،،الفئتالىالع!رو.ع

81061،الرابعالححدمدطد،،اوراقبمجلةمقالبالجزأثر،الاندلصنالجاستالميدوفي،الدفىناصر

.911مر

171.:1الابق،المصدرالرزان،الحن

عى،9691نرنبرا،عددوا،النةس،دص6بمجلةمقال،الفلاحةعنةرصالةاعراب،سعيدانظر

بمدها.وط121

102-1:202الابق،المصدرالمةرى،10
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مناهجلهمكانتاذبالمغرب،وطوروهابلالفنونهذهمنالعديدمحهمالأندلسيونحملوقد

الأقمشةتجارأنإلىالوزأنالحسنأضاروقد،والصوفالحريروصناعةالجلود،دباغةفيخاصة

لباسنفع!تقريباهوفاسسيداتلبإسأنمارمولااسدكا)5(.أندلسيينكلهمكانوابفاسالصوفية

نا!كر!هذأ.يوناالىالمستحملةالاثيةصناعةأيضاألمجالهذأفيونأيهرغرنأطة)15(.مورسكيات

وتطوان،بالرباط"الروس"صندوقالمغربإلىالأندليونمحهمحملهاالتىالصناعاتجملةمنأيضا

ورلاشها)11(.لباسهاالروسفيهلتجمعالكبر،فيغايةهيكلفيالصلبالعرعرعودمنيصنعوكان

أندلسس)بداعمنفاسمدينةمساجدببعمننالموجودةالرلاتمنعدداأنعلىمارمولونص

الهها)12(.ممهموحملوهأنها،هؤلاءانتزعهاالتىالأسبانيةالكناضنواميسهنمأخوذةاذانها،المدينة

مدنعلىيقصريعدلمالأندلىالبنأءفطرازأيضا،مهماتطوراكذلكالبناءميدانوعرف

والفتقيأتوالخشبوالجب!ونقالحجرالفسيف!اءودخلتالأطلى،جبالتخطربل،الشمال

نأمارموللاحظومد.المدنتلكبينالأندلسيونالصنأعاستقرأنبعدالمتو!ةالدورحتىالمائة

المورصبهيين)13(.برواتوجلتقلنتالتىالمدنهىالمغربمدنأحسن

)14(،الوزانالحسنمنكلأكدفقد،المعدنيةالصناعاتميدانفيأيضاالأندلسيونوبرع

فاس.بمدينةوالذخلآالأسلحةصناعةعليثرفونكانواأنهمعلىومارمول)،1(

فيمنتظمينكانوأفقدالمنرب،إلىتنطماتهممعهمحملوابل،بذلكالأندلشونيكتفولم

)،1(.نقاباتالوزانالحسنيسسبهاحرفيةطوائف

الملائمةالبيئةووجدواالمغربإلىالحرفمنالعديدادخلواقدالأندلسيينفإنالحموموعلى

المهمةوالحرفالحلممنالتريفةالسعدى()المنصوردولتهفيظهروقد"....:وتصريفهالتطوريها

أصلا....")17(.المنربفيمبلتكنلمالى

.91ا:1ا!ا،ودف9(

)15

كح.صالممدمه،المهر،صوقالانح،م.(11

)12

)13

91.ا/1ا!شاومحف(1هـ

)15

1:184ا!ا،ومف(16

2.و1:5ابض،التاضي،بنأ.17(

391.:2,L Afrique

،صامث!5ءط.016/2

07.1:2,usاول".ط!

su*"ءط,24:".07
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لدكلوباسيوالإداويالممدان

ومعرنبهم،الدوليةبالمعاملات!رسهموذلكالدبلوماسي،الميدانفيبارزادوراالأندلسيونلحب

أشهرومن،الميدانهذايحتكرونكانواالذ!ناليهودبذلكفنافسوابحضهم،ول!إء،الأوروبيةباللغات

:العدىالعهدفيبهااصطلعواالتىال!فارات

:1611(-0161ه/)9101الحجرىماصمبنأحمدصفارة-،

فقدموا،فرنسيينبحارةطرفمنهولاءنهبأنومعالمغربالىهولاءونقلالمورسكيينطردعمليةأثاء

برسالةمصخوباالحجرىالحثهابيرأسهوفدتعيينقرروقد،الشأنبهذان!لداناللطانالىضكوى

الفرنسية.السلطاتالىاحجتاج

بعدواتجهبارسى،نحومتجهاهأفربميناءهـونزل9151صنةفيأسفيهنالسفير،خرجوفعلأ

نتائجأنيضر.المغربالىراجحاقفلمتاكومنوليدن،اولاهي،،امستردامزارحيثهولنداالىذلك

المورسكيينهنالمنهوبةاسترجاعشأنفيتوفقهلندرىلاأننا)ذ.واضحةيضربقيتهاتهسفارته

(.1؟)هـلاأم

بسكيانويوسفغادر:1625(-)1624هولنداالىبكيانويوسفسفارة-،

مصحوباوكان،روتردامالىمتجهازبدانالسلطانطرنسمنمبموئأ1624يوليوز02فيالمغرب

،لمسائلبالاهمامالمكلفرمموك،بنيامينالبودىبينهممن،أشخاص6منمكونةمجأشية

.ريدانلل!لطانالثخصية

في:تتلخصال!فيرمهمةكانتومد

تأديته.السعدىالسلطانعلىكاندينتديد-

المغرب.الىالهولنديةالاسلحةتهريبضدالاحتجاج-

معاملاتهم.صدقوعدمالهولنديينالتجاربمضذناواإتضدالاحتجاج-

.بالمغربنفسهالهولندىالسفرتصرفاتضدالاحتجاجوأخ!!-

القضايا)91(.هذهبعضسويتومد

:هولنداالى9162سنة43!ع+74بنيكاسمحمدسفارة-*

تجاهللمورسكيينالحسنةالنواياعنللتعب!رصرونالقادرعبدبنمحمدالرباطمصبةمائدبهبعث

تنرتة.مراضعالد!ن،لاصركتايهروهوبمالنرنا!ارتهتفايلانظر()18

)15(000.Ambassadeset Missions Marocainesأ!ءا"هـا.J

.ni-48..H.T Vol. IV, Fasc. 2-1 - -6391P.
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سراحواطلاقبالعدؤلين،الهولندييناستقبالبحسنوطالبوامحهم،هولاءتجاوبوقدالهولندين.

أصراهم)02(.

:هولنداالى9516سنةالدكابراهيمسفارة-*

في:تلخيصهايمكنلأسبابهولنداالىالسفارةبهذهاللادئيونبعث

.1657سنةالطرفينبينالمرمةوالصداهةالسلممعاهدةتعدجمل-

الطرفين.تهمأخرىوقضاياالرباطقصبةحرادثدرا!ة-

الدلاسن.الحاجمحمدللسلطانللحيونطبأستقدام-

I(.2القضايا)هذهبعضسويتوقد

:العلويالعهدفي-

عليه،يثرفأصبحالذىالبحرىوبحهادهأالاندلةبالجاليةاحمأعيلمولاىالسلطاناهغ

وهو،الجاليةهذهاصرىافتداءحولتلورالأوروبيةالدولمععلاماتهمنالكثرأننجدأنكرابةفلا

ملكالثافيكارلوسدونالىرصالةففيفبها،وقعوماالاندلىبقضيةمخاطيهيذكريفتألاالغرضلهذا

غدرمألةفي)العلماء(وذكرونا"....:يقول،مسيحيأسيرمائةافتكاكمضيةحولاصبانيا

ولمضرطأ،ستينعلىالشروطتحددبعدألفاالألىلحينعلىيزيدلماوهيوضرهم،غرناطةبأهلأسلافكم

كلفيالأندل!،أهلمنوغيرهمغرناطةبأهلوالمكرالغدرمنذلكغيرالىنا،بواحدلهميوفرا

...)22(.بالحقالاماتكلموافألفياهم،ومريةبلدبعدومريةبلد

آلافخةالمأئةهذهشنصرايخاالخحسيزفيتحطونأ"ان:شرطهكانفقدلذلك

2(....")رالأخرىالخمسينليالملمينمنأسرخمسمائةوتعطرنا....كتاب

الىالاندلىالغساقالوهابعدبنمحمدالون!لرضارةموضوعهيالرصالةهذهكانتومد

ايايا.

/2011Xعاماصبأنياالىالأندلىالضافيالوهأبعدبنعمداسنهلراضارة-"

ا:096

عاينبماالرحلةهنهفياهتمومدالأصو،اتكفيالوزو،رحلةكتابهفيهالهصفارتهالغافيدون

فهوالطرد،هرارعلىسنة08منأ!رومروررغمالمتاخرةالهترةهذهفيالمورسكيينبقايامنبنفه

بإضارةالاندلىالىالبعضلناانتبو!ادلأ....:البريجةحماهالمدينةبالنبة-مثلا-يقول

)02(

بحدها.رط701عى،الدحة!زومةحبى،م.)21(

.014اللطعلى،ا!لزع،63-2:64،ل!لى!ان،بنالرحمانع.()22

9لمنت.المممرننى()23

027

58..J.Caill6. op. cit. P

81.055.cit.11،ءP!لأ.
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نأالاالأندل!بقايامنأنهمسكاخهاجلعلىوالغالبخفي،كلامبغيرالتصريمعلىيقدرلمخفية

...")24(.باللهوالمياذالشقاوةعدسمفغلبتالكفر،بحبوحةفيولىلواعلههمطالالعهد

ضونيسمىرجلمدربدبمدينةاخبرفيولقد"....:بنتينعنالحديثبصددوهوويقول

هذاوضوندمه،منباطريرةالبنتينأنبغرنأطةعليهالمتغلبحسنالسلطاناخيموصىحفيدالونص

فرصانهممنمحدودوهو،النصارىعندمعروفةوسجاعةموةله،الثيابحسن،الأخلاقحسنرجل

منحمعهماويعجبه،نسبهويذكر،الاسلامأهلمنتلقاهمنالىمائلفهوهذاومعوشجعانهم...

....")"2(.وأهلهالاصلامعنالحديث

أولادمنوجلهمالاندلسبقايامنأنهمرالغالب"...:انروضروهياخرىمدينةعنويقول

ذلكبعدويتحدث...")26(.غرناطةملوكآخرالحسنأ!السلطانعلىانتصرواكانوأالذينال!راج

نأتنصرواالذينالقومهؤلاءنسلمنيكونمنان"...:قائلاالمورسك!نهؤلاءوضعيةعن

الجنسهذابقايايتولونهااقيوالخططبه...المتدثرثوبهفيبرممهكتفهعلىالصليبعمليرث

مثلضنيعةوولإتكضوجاهةلهلتمماو!رهاوالثرطةالبلدأنوحكمةالكتابةهىالمأيهور

حالكلوعلىوماضاكلها.اشبيليةضلوالقواعدوالمدنالكبكلللاقاليمالولايةأوألمحالفيالتمرف

الانتسابحماعهمنينفرمنونم،ينتسبمنفمنهم،يحصونلاكثيرونالنواحىهذهفيفهم

ذلك...")27(.

الاصكورلالبقصرومعالذىالحريقأنللغسافيالاسبانذكرفقد،السفارةهذهتيجةعنأما

ذلك،منللتامكدهناكالىوأخذوه،العربيةالكتبسائرعلىأقىقد(العربيةالكتبوجود)مكان

الاصرى.تحر-سعلىبالاتفاقواكتفى

:8916سنةفرناالىالاندلىعائثمبناللهعبدسفارة-*

صنةمنانطلاماالفرنةال!نفنضدخاصةبالعدمتلينالبحرنصالجهادعائشةبناللهعدمارس

حولالبلدينبيندثاكلميامجبممأرصلا،الرباطلمجاهدىماهركقائداشتهرأنالى1672)28(،

الملكلمقابلةبا!سالىاحماعلمولاممطالسلطانقبلهنموفداالمأيهورالمجاهدفاتجهالاصى،مكل

نتيجةبدونلكن،الأسرىحولالمفاوضاتتوبتوقد،الموضوعفيوللتبأحثعثرالرابعلريى

المفرب)02(.الىالعودةالىمعهاضطرمماتأيهر،

01الون!،رحلة()24

والصفحةالمددرنفى()25

.17الابق؟المصدر)26(

والصفحة.المصمرنفى()27

;R.Coindreau.76-07:ابح!يةالجها!يةاعمالهعنانظر)28( op. cit. PP

كد:الفاؤهنهعنأخرىتفاصيلانظر()92

،6191الادس،العمدلطوان،بمبلةمتاللنرنا،!المضيةوابحاتالناراتكلى،جاك

،9691مارس.،لعديو،دءبمبلةمقالالبحر،ام!عائةابن،حركاتوابراهيم،،1-7،1،عى

912.-126مر
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:6017سنةلندنالىالاندل!ىقردناشأحمدبنأحمدسفارة-*

علىمساعدتهآنألانجليزيةالملكةمنأحماعيلمولانيالسلطانطلبالسفارةهذهأهدافأهممن

استعدادعلبأنهتقضىالسلطانمنقردناثنعلىأخرىتعليماتووردت،الاسبانمنسبتةاصتعادة

بشدةانتكستالسفيرجهودأنييد،الأوقاتكلنيا!وينيةباحتياجاتهاطارقجبلحايةلأمداد

بحارتهموارصالانجليزيينمركبينبأسرالمغارلةالمجاهدينميامعنلندنالىوصلتالتىالأنباءنتيجة

.مكناسالىبحارا55عددهمالبالغ

تحسينعلىبالعملووعدت،الاسبانضدبايعملالسلطانعرضآنالملكةرفضتوقد

)03(.الاسرىمسألةسريتكا،الاسبانيةالمغربيةالعلاقات

ذاالاسبأن))ر(،ضدخاصةالبحرىبالجهادأيضااللهعبدبنمحمدصيدىالملطاناهغرتد

واجتهدللجهاد،المراكبههسءفي-اللهأيدهبجد"....:الصددهذافيالغزالأحمد،قول

هىاللهكلمةيكونالقتالعلىالنيةحضورعلىباللهالمويدةعساكرهوجضوالحدد،بألعددسحنها

ر(....")2المشركينعيونفيمذىصارواحتىوالبحر،البرالكافر،بالحدوضيقوأوقدالعليا....

علىيعملالطرفينكلاجعلمماالآخر،الطرفأسرىمنكبيربحدديحتفظطرفكانوقد

أصراه.تحرير

التعسفمناصابهممماسنهايثتكونرسالةالسلطانالىكتوامدبإسبانياالمغالىلةالاسبىوكان

:مرر)رر(،بالموضوعاهمامهالىانتباههلث!رالاككارلوصالىالكت!ابةالىالسلطانفبادر،والاهانة

خالهلبعثتهالامرأولاختارالسلطانأنتسجيلهيجبومماالمضوع،نيللتباحثبعثةاليه-سسلأن

صافةالوفدنجرجأنمالكنللبعئة،كاتبابصفتهالغزالومعهماناصربنومحمد،موسىبنعمارة

عنثيئايعرفانلاالمأيهود!لنالئخصينبأنأياهمخبراالسلطانالىالكتابةالىالغزالبادرحتىمعينة

استجابفقذوفعلا)4؟(.السفارةطربنسفيعائقاذلكيكونانيخثىوانه،وعاداتهمالنصارىقوانين

الأندلسيةالجاليةأنبالفعليدلفهذاسفر،رتبةعليهوخلعالبعثةرأسعلىووضمهالسلطانله

ميداخها.الميدانهذأتعتبركانتبالمغرب

.114117،صالم!ة،الاممدبةالفهاتدارغروجزح.ب.عدالايضاحمرهز!داانغد()03

انظر:،اللهعبدبنمحمداللطان!دفيالجهادعنر()1

بمدها.وما33صالاجهاد،نقبةالفزال،المهدندبنأحمد

.-17178اء166-916-75الفمف،لأرغالضحيف،اللامعدبنم.

.256-265:اتحا&،،!دانبنالرحمانع.

-Ram6nLourido, Transformaci6n de Is Piraterfa Marroqui an Guerra del Corso por El Sal

.tanSidi Muhammad .B ABD Allah

96-93..in.H .T Vol. .X Fasc2-1:,9691 PP

34-35صالاجماد،نتيجة)32(

04-93صالابق،المصر()33

.8:24الاصتما،اباصري،3410()
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:1767(-)1766اسبانياالىالمالقىالاندليال!الالمهدىبنأحمدسفارة-*

حالةتحسينعلىوالعملالمغالىدةالاسرنداح3اطلاقعنأسفرتاذكب!إ،نجاحاالغزالضا:نجحت

سنةمايوفيالطرفينبينبمحاهدةتوج،البلدينبينتقاربالىأدت؟،المسلمينألاصرندبقية

كنابهفيرحلتهالاندليالمبعوثدونوقد.الغباليدعلىالمعاهدةهذ.نصوصتحروروكان،1767

بقاياعنصجلهأنللفسافيسبقمابتسجيلرحلتهفيوالجهاد.واعتنىالمهادنةفيالاتجهاد،نتيجة

وبلاصيوصcVillafrancsبلافرنكاعنالحديثبصددوهوذكرفقدبإسبانيا،المرسكيين

Valaciosمنبرجلالميناومدالأندلى،بقايامنانهمافطولام!بة"....:قاثلااشبيليةأعمالمن

علىغلبماإلياالميلمنأظهرومد،عندهمالعدولأعبأنمنوهوبلاشكو،احمهالمدييتينطلبة

التصريميستطعولم)يانا،مخاطتهحالالالتفاتمنويكثرخمة،بإشأرة!شروصارسلم،أنهالظن

أعمال)منUtreraأوطريرةأهلعنالحديثبصددوهوأيضاوذكرالأمر....")؟ر(.باطنفيبما

للسسلمين،وميلهم،العجملاخلاقمباينةواخلاقهم،العربدمودمهم"....:أبضا(أضبيلية

ليوربواالحهد،عليمطالومدالاندل!،بقايامنأنميقطعالثييععدواضهمللجنى،وتحتم

وبرلة،وقرطناكأكغبرسة،الاسلاملطعندناموجودةالقابهمهنوالكثير...باللهوالعياذالكفربحبوحة

....كهـ)،ر(.ذلكوغيرومنضوصه،وبائمى،وراغون،وخيرونخويا،وأولاد،للبوافرلمبكو،وارميرو،

صنةاصبانياالىاللطانبعثهعندماالملاحظاتنفىالمكناصيعمانبنمحمدجلوقد

،وبهذه:غرناطةعنالحديثبصددوهويقولكنباذالاصى،افتكاكشأنلي3911?-/9177

أحداليناتعرفوقديتسب،لامنونهميشبمنفحنمكثير،شىءالأندلسبقايامنالمدينة

أتانارمدويشتصهم،النصارىيفربمحس!!ظلمافيهرأيتوقدوتجبر،غلظةلهممنالرطةأصحاب

،الكفرةهولاءاذابةالىللوصولصببابيدىالخطةهذهجحلتوانماالمسلمينمناسنفقاليوم،ذات

...)37(.صيرونأولادمنوأنا

محع!!فرحأدارهالىبدخولناففرحلا....لوخةمدينةأعيأنأحدعنالحديثأثاءأيضاوقال

،الناسخيارمنبلدنادعندنااخوانكم)نلهفقلت،الملمينفيمحبوأنارغوانأولادمنأناوقال

...")هـفى(.ايجارةبقصدالبلدلوية-اللهضاء)ن-أقدمفقال،عليمقدتفهلا

:المثالسيلعلىنأيهرنفها،للاغراضفرنساالىكذلكالاندلسيينبعثتاتوتتعدد

.1773(-)1772لروشعلى-بحثة

.1775(-)1774صكالانطياللهعبدبحثة-

.1778(-)1777قينرالطاهرعبدبحثة-

و(.)1786()0مورشوالردالحاجبغتة-

27الاج!د،نخة()35

.73الابق،المددر()36

.183الاصر،ف!كلاح!)37(

.184الالق،المصصر(فى)8

916-175.الابق،المصدرك!،جاكعندابئاتهنهعنتفاملانظر()93
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العلميالميلىانفي

مبدانليبرزوافقدالحلمى،الميدانفيأيضابارزةبالمغربالاندلسيةالجاذيةمساهمةكانت

الىتقنيةمصطلحاتعدةدخلتوبفضلهم،الترجمةميدانفيساهمواكا،والبحتةالتجريبيةالعلوم

لذلك.نماذجنعطىوسوف،العربيةاللغة

الصيدلة:الطب:التجريبيةالعلوم

وابنالقرطبى،الزهراوكلط،:الأطباءبتعاليممحتفظةعهودهاآخرحتىالملمةالاندلىظلت

الاشبليين)04(.زهرابنوآل،المالقىالبيطار

فاسفيينهاصةبالمغرب،والصيدلةالطبيةالدراصاتدماءأحىماذلكمنالاندلسيونوحمل

،الخاصالقصرطبيببينهممنراتخذواالاندلسيين،الاطباءالسعديونالملوكقربومدومراك!،

الادويةوصنع،المرضىعلاجفيالنشاطعلىضجمهمماوالمكافآت،الصلاتمنعليمواغدموا

)41(.الكتبوتأليف

هؤل!:رهن

:0161(/"ها)تالغساليمحمدبنالوزيرالقاسمأبو-

:المقرتبيحقهفيةال،مؤلفاتهودرسواالطلبةمنجماعةأخذوفد،عصرهقوالصيادلةالاطباءعميد

...")42(.العلومسائرفيوضاركبالحفزلين،الطببعلم-اللهحفظه-تفرد"...

مولفاته:هن

"كتاب:المفرىحقهفيمال،نبالطمعجم:والعقار)43(العثبمايةيثرحليالأزهارحديقة-

بلساناسمهايذكرمي،الكتبفيبهسميتبمأوالحقاتيرالاعشابسائريذكر،مثلهيؤلفلمبابهفي

غزيب...")44(.واسلوب،عجيبوجهعلىخواصهايذكرميالومت،عامة

الطلبة.يحاجهمأعلىفيهأقتصرالازهمار)؟4(،حديقةنحتمر-

والعشوب)6"(،العقاقيرلي،الجيوبجمانةكنابمنمقتطفوالعقاقيرالاعثاببعضتفسير-

أيضا.المعجمحروفعلىمزلبثالثطبيمعجموهو

واليطرة(،والصدلة)الطبالافي،المجلداط!ة،اطزانة!ارسالخطالي،العرليم.عدلمؤلفاتهموصفاانظر)04(

متفرتة.مواضع

)41(r.67.:1،الحركةحجئ

217.،الأسلرفة()42

الخطار.العر!محمد)8591(اخيراحققه()43

.217،الآسلرضة()44

601.ورتمبالرباطوخ.حج،د،5أرتامبالرباطخ.ع.نحطرطاتينهامن،متمددةمخطوطأ-4()ر

014ء؟ا.ورتة،مجموعضمند،رقمبالرباطخ.ع.مخطوط)46(
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عامالمأمونمحمدالعهدوليخزأنةبرصمالفههـ(،عزرون)7ابنرجزثرحليالمبهويق،الروض-

لارجوزةذيلوهووألاورأم،الحمياتفيعزرونابناسحاقبنرونرجزهابهضارحا1586هـ/999

الطبية.سيناابن

كابقه،الطبليمهر:اهـ/؟؟16(؟60حوالي)ت.الاندل!ىابراهيمبنعلى*

منظوماتهاهدتنوقدالامراضبعضومداواةالنافعةالتغذيةطرقفيالاراجيزونظم،والتعليمالحلاجفباشر

.4501/1636(.)تذ!لدانابنالوليدالسلطانالى

مولفاته:هن

الفوأكهمننوعا23يخهاذكربيتا،003نحوفيوهي،)48(الصيفيةالفواكهفيارجوزة-

ومحاذيرها.وفوأئدهاطبائعهاعلىمنبهاأنذأكبالمغربالمعروفة

.العيونأوراممختلففيالناحعةالعقاقرمننوعا23يخهاوصف)04(،العيونعلاجأرجوزة-

المعجم.حروفعلىرتا)5؟(،الامراضشفاءفيوخواصهاالاعشابفيثالثةأرجوزة-

الواحدعبدالحاجالخاصطبيبهنأيهراحماعيلمرلاىاللطانعهدفيالاندليينالاطباءومن

؟(.,الاندلى)غريطمحمدابن

فيالحجرىالثهابذكرفقدالمغرب،إلىالمورسيكيونمعهمحمله)الحلاج(منآخرنوعوهناك

منبآيأتوالرقفقطبالنثرمرضليضفىان(الله)بهعلى)كذا(منىومما"...:الصددهذا
البرصج!دهافيبمراك!...بدارنأكانتمباركةاحمهاسوادانيةمملوكةأنذلكمنالمزيز...ا!رآنا

نقي،بمأءالحروفومحوت،طعاميدخلهالم)ناءفيكلهاالسورةفكتبت...زيادةفيوهوالكثير،

،البرصمواضععلىوضحتأوولثرتضيئا،الماءمناخذتولكن،وشربتهللمبروصةالماءوأعطيت

يعدولمأضهرثمانيةالىاليومذلكمنالشفاوبداهامدرهأ...علىتصغرلمعةكلبدأتالومذلكومن

منشىءالعلاجهذافيليىإذ،العجبمنوهذأ.وماتتسنينالحثرنحوجازتأنالىالا

ورد،ماءمليلفيمحلولازعفرانمنضىءذلكإنما،الامراضبهاتعابمالتىالادويةمنولاالحقاصر،

فقط...")52(.الحروفلتظهر

بهاكانتامرأةأنالحنىبأحمائهعلىتعالىاللهنحمومن"....تآخرمكانفيويقول

منأحمينفيهاذكرحرفيا،ممناجدولافكتبتكثيم،ثالولبهاواصابعهايدهاظهركانعلل،ثلإث

نحووفيعليها.وجعلته)كذا(....الضمياطيمنبيتبكلامومزجتهمصور.بارالحنى،اللهأحماء

.118الابق،المصدرالخطالطالعر!م.كدللمخطوطوصفانظر)47(

602.الابق،المصدرالحطا!،الى.معدلهاوصفاوانظر9964cعددبالرياطخ.حنحطوط)48(

.602الابق،المصدرالخطا!،العر!.معدلهاوصفهاوانظر4515عددبالربأطخ.ح.مخطوط()94

9:222،الاعلامابراهيمبنالحباس)5؟(

02.و،اللطفافزعؤيدان،بنالرحمانع.)ا؟(

.124الدفى،ناصر)2؟(
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هننقمىالثالثةومن،الاخرىالعلةمناللهوشفاهاللثالول،اثريدهافييبقلمايام)كذا(التت

.")3،(...دائما.

)مهنتميمارسونكانواكيف،نفسهالاصلىبلدهمالىمارجحناإذاذلك،تفرنشطيعاننا

(.تلك

والسحر.الثعوذةفيهتمتزجوعلاج،علميطث،الطبمننوعينهنأكأنإلىأولانثير

مواطنهم،لدىالمثهوربنالمور!يينالأطباءمنعدداهناكنجدالأولبالنوعيتعلقففيما

مناستجوابهمومعالذينالمورصكيرنالأطاءصرحفقد،علميةمواعدعلىبناءمهنتميمارصرنوكانوا

سنةفيبذلكضهد!الحرد،الطبقواعدإلىتنتسبعليةئقافةيملكونبأنهمالمتيقمحاآطرف

علىالأنهذافيعثرإذج!إحية،بعملياتيقومونوكانوا،(54FilipeGuinacet)كيناسفليب1583

منأيضاهؤلاءحوربلكن)و"(،الجراحةبفنالمتحلقةالتآليفمنعددوعلى،الجراحةأدواتمنعدد

بعد.فيهمالذلكوصنتعرضالتفتيث!محاآطرف

ممزوج-الريفيةالأوساطفيخاصة،الغالبوهو-العلاجمنآخرنوعأيفاهناكوكان

Pedroالكاسوبدرومصيماخلالففيوالعوذة،بالسحر El Gacoأمأمالمورسكيونالثهودذكر

لاكشافوذلك،أخرىوأضاءبتعاويدويقوم،عربيةكتايقرأكانالمم"بأنالتقيقمحكمة

فةبا...")،،(.أيضاوكان،المرنبوعلاجوالكوزالسرقات

عرببةبأحرفمكتوبةورقةلهاقدممورسكيابأنايفتيث!محكمةأماممورصكيةاعترفت؟

قميصها)7"(.ليذلكووضعتصدمتهومد،الرأسلأوجاعجدانافعذلكبأنلهأقائلا

الأطاءالاصبانحاربلماذا:المورسكيللطببالبةطرحهايمكنأصئلةعدةهناك

رفضلماذا؟الاسبانالأطباءعنوكفاعةقدرةيقلونيكونوالمأنهمعلىعلناإذاخاصةالمورسكيين،

علىالاستحواذإلىطريقهم)المعالجين(بحضوجدكيف؟ألاسبانالأطاءإلىالاتجأهالمورسكيون

؟اضحوذةوااسسحربأالمورصكي!تعقرل

ترابطة.الحمعةفيالأسلةهذه

التفتيث!،عاآطرفمنضكمحلداثماواكانلأنهمالمور!يين،الأطاءالأسبانحاربفقد

Luisكومررلويىالمورصكىالط!بيبكلفقدالمجيين،لمرضاهمخلهمنتيجة Comorع!امحر

912.،الابقالمصدر؟(؟)

ا!ةانثيهةياملةمنالالمررعب،ا!حوعةلدىالطبوممارصةالمورسكط"الصدلةفورفي،جاكلبن()54

.56ص،،9791!ريوزالادت،الة15-416الحد!انتون!،

و.2الابق،المصرفررنل،جاكلن()55

.52الابق،المصر،فورنيجاكلين()56

.57الابق،الممدر()57
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منالمتعاونينتصفيةيقرمونكانوابل،بذلككتفواولم)هـ؟(.الدينرجالمنمريضاعثرين

ممارسةإلىهؤلاءمنبالعديدأدندممافبم)"؟(،المثكوكالمرضىأوالتفتيثن،محااممعالمورسكيين

صا.مهنتهم

للنوعالمجالويفسحالتدهور،نحوطريقهيأخذالمورمكيالطببدأأنذلكنتجةمنوكان

منمحر)دراكررغم،محددةطبيةمعارفإلىولاكبور،ماديةإمكانياتإلىيحتاجلا،الذى

بتاتاو-ءنجضون،اليهيتجهونكانواذلكمعفإنهموضعوذة،سحرمن)العلاج(هذافيماالمورسكيين

التيرالحضارلةالدينيةالمواجهة)طارفييدخلأنهوهو،واضحلسبب،الاسبافيالطيبإلىالذهاب

كانتآنذاكالاسبارالطبأنعلمنا)ذاخاصةوالاسبان،المورسكيينبينآنذاكماشةكانت

ثمأما.المورسكيرنيرفضهاصبيحبةطقوسالعلاجيصاحبمامح!،الكنسيةعليهلرف

3هذامعهمحملوا،بلدهممنواطروعندما،تراثهممنجزءاالمواجهةهذهتشكلوأصبحت

.الاسبابأختفتو)نحتى،التراث

بحتة:علوم

تلكأساتذةطويلةلمدةوظلواوالفلكوالهدسة،الرياضياتميدانفيأيضاالأندليونبرع

:3مولفابينمنالمجالهذاليونذبهر،العلوم

البناءالابناليارزكلعديلفيالياررلكتابالأندلىمعيوبابنأحمدضرح-

.06(المراكثى()

العريةالشهوردخولل!انفيمختصرةرسالةوميالمولف،لنف!)1،(،العربشهور-

بالحاب.

الصحرى.الأندليأحمدبنمحمدللشيخبالرلمح)2،(،العملفيالرسائللطمة-

رثلاثينمقدمةعلىتشتملوهي،الذهبىالمنصورأحمدللسلطانالرسألةهذهالمولفوضع

بابا.

الأندلىالعزيزعبدبنلمحمدبالدلا"لل)ر،(،القبةجهةمعرنإلىالحمائلإرثاد-

.017(اهـ/1113عامحياكانومد)كرضيل،

؟.0الابق،المصدر)هـو(

.ووالتابق،الممدر()95

.401،عفوه،لافرافي.م()06

و22،اثاث!لدطنة،طزثة!اس4الحطارالر!م.)61(

و؟2الابق،الممدر()62

.013الابق،المصدر()63
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المولف.لنف!بالر!ح)هـ6(،العملفيرسالة-

أيضا.لهالقمر)؟6(،فازلفيرجزيثرح-

الترجمة:

والمراسلاتالمعاهداتترجمةفيإل!ميرجعكانإذأيضأ،الميدانهذافيالأندلشونبرز

والفنون،والفلكوالصيدلةالطبفياسبانيةكتبأالعربيةاللغةالىنقلواعلماءبينممنووجد،الرحمية

ذلكتنجاوزبل،معرفيهدفلتحقيقعملمجردتكنلملهمبالشبةالنرجةأنإلىوثير،الحربية

بشئين:أساسأمرتبطةفهىبكثير،

ضدوتقونبمالملمينلعلاجوالصيدلةفالطب،الاسبانضدجهادهممنجزء)نها-

المجاهدين.أسلحةلتقويةوالمدفعيةوالشهور،الصلاةأوماتلمعرفةوالفلكالاعداء،

مباشرةتودىالأخيرةهذهلأنلهم،بالنسبةالعريةاللفةبقدسيةئانيةجهةمنمرتبطةوهى-

ماكثيراكانوافإنهمولذلكاليطان،،ذكر)ث!لىمباضؤتؤدىالعجميةأنحينفي"اللهذكر"إلى

الثهابذكرفقدالعرية،اللغةيعرفونلاالذينللمورسكيينالعربيةالكتبترجمةعنيحجمون

:ال!ودمنتحذرالىالعربيةالكنبعنالحديثبصددوهوالحجرممط،

فقهاءمنوأحدفىطلبالمسلمينكتبمنمؤلفهاسمنسيتكتابفيوأيضأ"...

كثيرأ...")،6(.شيئأالودغثنمنيخهذكر،بالمغرببسلاالعرلطمنبالحجميةلهأترجهأنالأندلى

ومالوأالدنيا.فيوأحدةالعربيةوهذهغره،عنمختلفلسانصلى"...:اخرمكانفيويقول

منبعضيقولكانولذلك،اللهيذكربدلابهايتكلمومن،مبارككلامفهوذلكفيالحق

يكرهولا،كلامهمفييأيهرونهالنصارنبلأن،شيطانبلاعجميةولا،اللهبلاعربيةلا:الأندل!

وبرمحا...")67(.فضلهايعرفلامنإلابهاوالكلامالعربية

:لهؤلاءنماذجنعطىوصوف

:الحجرىقاسمبنأحمد)"ا(

وذللثبها،أمرهاشتهرأنإلىبإسبانيا،وهوبالنرجةاشننل،عصرهفيبالمغربالمنرجينعميد

هذافييأيهرإذ))6(،غرناطةفربقديمةبصومعةوجدبالعربيةميهوبرقترجمةمنتمكنهبمناسبة

ئلاثمائةوأعطافي،الحقأنهوعلمترجت،بماعظيمافرحأ(غرناطة)مسالقسي!ففرج"...:الصدد

()64

)65(

;66)

()67

)68(

278

244.،الابقالمصدر

.003،السابقالمصدر

.49،الديننامر

.201،السابقالمصدر

بعدها.وما7صرالابق،المصدرقتفاصلانطر
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جن،النصارىعندافيوامتد،وبالعكسالعجميإلىالرلطمنللترجةبالاذنكتابأوأيضأريالا

ذلكبعدوانتقا!(.)96.."الصومعةفيوجدالذىالرقفمبمالذىهوهذ!:ويقولونإلقلثرونكانوا

:الدوربنضليقومالمغربإلى

وكذاالعجمى،باللسانسروكاتبعدلدة،سنننزلدان...السلطانترجانكنت"...

والوليد(...")07(.الملك)عبدأولادهللسلطانينترجمت

اتسماله:

:)71(بالمدافعللمجماهدينوا!لنافعالعزكتابترجة-

يقولإذبالترجة،والمتعلقة،القطةهذهصدرفيأبديناهاأنسبقالتىالملاحظةتبرزوهنا

.)إبراهيممولفهالري!كتبهالذيالعجيالكتابطالحتولما"...:الكتابترجمةسببحول

الكفارعلىلهموعونأللمسلميننفحايخهيكونالكتابأنالصالحةيتهورأيتيدهبخطالمرباش(

...")72(.تعريبهعلىفعزمتالمثركين...

بعضاشتغلتأنوبعد"..:للترجةبالشبةاعترضتهالتىائماكلإلىذلكبعدوينهطلق

أحماءلهاتعرفلملأنهابهايتعلقوما،المدافعأحماءأجلمنتوقفتا.كتاببترجةألايام

7(....")وعربية

شىءعلىتئكلإذاكنت..«).-:الترجةفيومجه،لذلكأرتآهالذىالحلإلىأخيرأوينتقل

ماكلأنوعلمت،عليهنمألهماكلشافيأبيانآالحينفيلمطويبينمؤلفهالري!نسألأليهابمن

يعرفأنأخرىإلىلغةمنيترجمالذىللمترجمالكمالومن،وبالفعلبالقولعندههوكتبذكر

...")74(.أمكنهإنومفاهيترجمما

عبدبنالرحمانعبدزيدأبوعليهاوتففقد،بالمغربمعروفةكانتالرجمةهذهأنإلىونشر

العملياتفيوضعهالذكطالظمعلىشرحهأواخرعل!اونقل(!1685هـ/6901.)تالفاسىالقادر

7(.ال!ة)رفيانرصاصعمللمسألةتعرضلماوذلك،الفاسية

)96(

)07(

)71(

)72(

)73(

)74(

)75(

.11الابق،المصدر

.524،وانىالعز

انظرالمولفبخظالهوامث!فيتعيقاتوعليهاج،87عددبالرباطخ.ع.نحطوطةأحها،معددةمخطرطاته

النة3،العذدالى،دعوهبجملةمقال،العدىالمنربفيتعرييةظاهرة،الجوقم.كدللكتابوصفا

85-67911يخاير15، ,81 p.

.245،فعواتالز

.24"،بقالارالمصد

والصفحة.المصدرنف!

.85ص!،الابقالمصدر،المرقي.م
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زكوط)76(.زبمرمالةترجمة-

إلىنقلتثمام(،هـ/877472)عامبالعبريةالسلمقىاب!إهيمالاصائلىالرسالةهذ.الف

اانربة:هذهعنيذبهر)ذالحجرى،الثهابنقلهااللغةهذهوعنالاسبانية،الىومااللاتية،

الارضية)كذا(الكورنهعنتتكلمباللطينرصالةأترجمجالأمراك!بمدينةيومأكنت"،..

والبروجالثوابتالنجوم،السماويةفيمرصمكرصىفيواحدةكلالكب!زلان،والكرتان،والفلكية

الدنيأ،فيمعروفةمدينةكل،الأرضيةفيوكذلكبأحمائها،المنجمينعدالمعروفةوالصور،والفلك

اللطانأمزفيمدكانوالأنهار.والأبحرعله،مكتوبباحمه،بلدوكلوالأماليم،والبدانوالأمطار

نعرفها.ولااللطين،)كذا(بلغتهىملتالرصالة،)كذا(ذلكتجرجمة-اللهرحمه-زلدانمولاى

دارفيوكنامعك.يقحد:قال،الحليالمقامأسارىمنراهبأص:قلت؟اللطينيعرفمن:مال

معى...")77(.وال!إبذلكنترجمالسلطان

نأبعدعربحينعليهأتجلواالمغالىيةفإنطشقةمدينةطولبحسبوضعالزيمهذاأنورغم

ابنزيميتطلبهاايىالعملياتلكؤيحتاجلأزكوطزيملأنالم!إكثى،البناءابنزنميعتمدونكانوا

.78(البناء)

:وايوراةالإنحلهننصولترجة-

علالملمينلإطلاعوذلكوالوراقالأيخيلمنفصولترجةإلىالحجرىالهاباضطر

الميحيين)،7(ادعاءاتزلف

نا:نموذجوهذافه،مطولةفصولعدةترجم:الانجيل)!(

تدامنوحمفيضيء:للحوا!ين-اللامعله-سيدناقال:ئىإنجيلمناصأمنااجاب"1

الىأحسنوا:التاصاغصلاقوقال.السمواتفيالذىأبا2وممجدوااصالحة،ااثأعماايروااضاسا

فهوالماء،فيالذىأيكمأبناءتكونواليهماويمتصبكم،يطرذممنصلواأبغفكم،من

كاه!!...")55(.

ياتونكثيرلنلأنأحد،بضلكملاأنطروا:عىقالوالحرين،اشابعاغملافيئتى"قال

مح!%...،)اهـ(.ويخدعونويصلونعيى،هوأنا:ويقواصنباحمي

الابق،المصدر،الجوقم.عد.لهاوصفوانظرمجحوع،ضن41433عدد1بالرياخ.حنحطوط()76

؟88-8.

126الدفى،ناعر)77(

.1:163يركة،حجى،وم.87،الابق،الممدرابوذ،م.)78(

.الدشللجدالتعرضاعندانقطةهنهالىصتعرضر()97

هـ7.68"صابق،المصدر()08

.47،الابقالمصدر81()
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U<(وأعطىوكبر،شكرخبزأ،يوعأخذياكلونهموفيما:والمانينالسابعالابفيمتيل

هذامناضربوا:ومال،وأعطاهموشكر،كأسأ،وأخذجسدى،هوكلوا،خذوا،:مالتلامذه،

أشربلا:لكموأمولالخطايا،لمغفرةكثيرعهيصرفالذىالجديدالحهددمي،هوهذالأن،كلكم

نيمرمقتالوأيضأار.ملكوتفيجديدامحكمأضربهالذىاليومذلكإلىحتىالكرمةهذهعصر

نشربهحيناليومذلكالىالكرمةهذهعصصرأضربلااليلكمأمولا-لق:وألىلعين)كذا(ستتباب

...")2،(.اللهملكرتفيجديدا

:ااتوراة)5(

عليه-موصىسيدنا"قأل:منهالعثرينالبابفيالاضظالممىالثافيالكتابفييقال

إلهكمإن:إصائيللبنيتحالىاللهعنيقولوأنالطور،جبلمنينزلأنأمرهاللهإن-السلام

ولا،الحليةالسماءصورعنصوراتعملواولاعرى،الهأتتخنوالاالأصر،ديأرمنمصرأخرجكم

تحلفولاغيور،إلهكم)قتعبدوهأ،ولالها،تسجدواولا،الارضتحتمنولا،الارضصورمن

.)83(حانثأ"

،الموتبمرضمرضقحربهيهاللطانإن:مال:للسلاطينالثاقالكتابمنالعثرون"الاب

فدعا،تحيقولاتموتإنك،داركالىأرسلياللهان:قالمزو،النبيابنيثحيهالنبيإيهوجاء

بلادى،سلطانإلىارجع:يشيهالنبياللهبعثثمصادمة،ثوبةاللهالىثابثمضديدأ،بكاءوبكي

صنة،عرةضعمرهفيونزيديتى،الىياقييومثاكوفي،دعاءكوقبلت،بكاءكرأيت:لهومل

هـ(....")4المدينةهذهومحفظثرم،سلطانمنوننجيه

:إصبانيا)"هـ(منالمورصكيمطردقرارترجمة-

.صدورهبعدقلدانللسلطانالقرارهذاالحجرىالثهابترجم

الاصلى.الاسباقبالنصمقارتهابحدالتربمةهذهمننماذجلحطويخما

67-68،الابقالممدر()82

.61،الابقالمصدر(8و)

.87،الابقالممدر)84(

9016.ضتبر22!يبيةنائهالىالقرارهذاالثاكفلب!در(85)

601-901.!دفى،ظ!ركتابهفييمجرىالثهابعندترجمةورتومد

.عند:لاجارالعروانظر

PP.266-261.1+!5ء.M..G Arenal
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الاولى:الفقرة

العرلطالنص

ومشتالة،،السلطنةتلكأهلالاندل!)كذا(الجدوداضصارىامعوعملصنع،ماعلتلقد

معهمنفعولاوإيماننا.ألمجيدديننافيلإثباتهموألارشادالتحريضمنالماضيةالكئيرةالسنينطولعلى

نأيمكنالذىوالشروالفررحقبقة.نصرأفيهومنوأحدفيهم)كذأ(يجدلملا،كثيرأ،ولاقليلأ

وصلحاء...علماءرجالاليناذكرهقد،عليهمتعاميناماب!ببيحدث

الاصبافيالنص

Entendido tenemos to que portan largo discurso de 50+! he procurado la conuersion de los

los Editos de gracia que se les concedieron, 7 lasلأ.moriscosde ese Reynos, y del de Castilla

toda ella he"جلاdiligencias que se han hecho para instruyellos en nuestra Santa Fee, to poco

.aproue chado, pues se ha visto qui ninguno se aya convertido, antes he crecido su obstenacion

y aunque el peligro, y irreparables danos que de dissimular con ellas podria suceder. se me

...representodias ha por muchos y muy doctos y suntos hombres

اثاية:الفقرة

العرلطالنص

زبدانومولاكطباصطنبولالكبيرللتركيبفواائهم،وجوهمنوصحتحققنا،هذأفيونحن

)كذا(،مسلمونرجلاألفاوخسونمائةعندهموأنهمينجدوهم،أنمهميطلبونرسلهم،بمراكش

القطب،تحتالتىالثساليةبالجهةالبحريةلأعدائنابعئواوأيضأ،الافريقيةالمغربببلادالذينمثل

)كذأ(.بسفونهملعنمأنهم)كذإ(وأنعموأ

مرأكقسلطانوأمايثغله.كانلانه،الفرسسلطانمعاصطلحفقدأصطمبولصلطانوأما

لاالذيالامرفينفوسنا)كذأ(نرواهولاءمعجميعااتفقواوإذاوتسكينا،البلادتدويخعلىعزمفقد

وأمرت،اللهدعوتأنبعد-نظرنااتفقلهايعرضماودفعمملكتنا،حفظمنلزمنابماوللقيام.يخفى

الذلنالاندلسجميعاخراجعلى-وفصلهلمجدهبحبلماونصرلأيدهفىومموكلاطعاما،لهبالدعاء

للغرر.أقربلأنهمالسلطنةتلكفي

Pero aviendo sabido, que los desse, y los deste de castilla passauan adelante con su donado
intento : y he entidido por auisos ciertos y verdaderos, que continuando su apostasia y

,prodicionا han procurado y procuraran por mediode sus Embaxadores y por otros caminos de

dano y perturbocion de nuestros reynos, y deseando cumplir con la obligation que tengo de su

consercuacion y seguridad, y en particular la de esse de Valencia, y de los buenos y Fieles

subditos del, por ser mas euidente su peligro, y que cesse la Heregia y opostasia. y auiendolo

lo aue toca a su honrra vههم:hecho encomendar a nuestro Senor, v confiado en su diuino fauor

.seechen en Berberia!7"يا,Gloria,he resuelto que se saquen todos los moriscos desse Revno
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بوضوحتبينالثانيةالفقرةفإن،ملاحظةأيةتثيرلا-نسبيأ-الاولىالفقرةكانت)ذا

نجذبينمافشلأوالمركز،الاصباقالنصمنالمقصودلتوضيحايرجة،فيالحجرتطالشهابأسلوب

وصحيحةصادقةتقاد!لرمنبنفيعلتأقوبما"...الآقيالشكلعلالاسبانيةالحرفيةالترجة

وكذلكسفراثهم،طريقعنلمملكتناوالفسادالثردائمأويريدونأرادواالضلالعلىإصرارهمفيانهم

.بالفعل،ومعتالتىالاحداثيوردالفقرةهذهيترجملكىالجرتطالشهابنجدإخرى..."،سبل

اتصالعلىوانهم،المسلمينمنألفاوا5لديهموانهؤلدان،ولابن،للاترأكبعثواالمورسكيينأنفيذكر

بوضوحمخاطبيهإلىالامريوصلأنيريد،أسلوبههووهذا.الاحداثمنذلككيرإلى)بفرنا(،

الاصلى.النصفيتوجدلاإضافاتالىالاهرأدىوإنحتى،غموضوبدون

الجنرايخا:فيفرنىكابترجمةمروع-

كتاببترجةأمرهزيدانالسلطانأنأخبرناإذ،ترجمةبمئروعالحجرممطالثهابأعمالنخغ

ألىالفرنسيةمىالكتابلهيترجممنيجدلملانهرممايغ،لمالمشروعهذاأنويبدوالجغرافيا،فيفرنصى

أمرفيومد"...:المثروعهذاعنشيئأيذكرفهوكلوعلى.ترجمتهلهيتسنىلكىألاسبانية

اعظملعظم،بدرانمرلفهحماهكبيرأعجميأكتابالهأترجمأن-اللهرحمه-زيدانمولا!ماالسلطان

كانالكتابوضاحب،الفرنجبلسانوكان،مثلهالجغرإيخةكتبفينرولم،المعروفةالدنياجبال)كذا(

")86(.القبطانإحمهفرنجيأ

سط:الأذديوسفالمعلم)"(

الحكملوسفهولكونلمنولرجحالسعدلن)87(.ألامبمراك!المستقرلنالاندلس!نمن

خبرةلهممنالحكيميوسفلهيقالأندلىرجلوكان"...:بقونهالفاسىالرحمانعبدعندالمذكور

،الدولبارلابوأتصل..النصارىمنفارأألاندل!عدوةمنخرج،والتنجيمكالطبالحكيمةبالعلوم

علمفيبالتقدمالثخلهيثهدحكيمأوكان(،العارفالفاسىؤلدأبا)يقصدالثخالىيترددوكان

الزكوطية)"!(.الرسالةترجةقاممنأولأنهلهينسبومما")هـ،(.والفلسفةالكلام

الاندلي:الفعافيمحمدبنالوريرالفايممأبو)كل!(

هويعةعربيةترجمةعنعبارةهوالحيب،أعداءكبعنالطبيبمقيكتابآئارهمن

أضافوقد،الذهبيالمنصورأحمدإلىالاوروبيينبعضأهدأهالبرتغاليةأوبالاصبانيةمحررطبيلكتاب

إلاله)5"(.منوفصولأممدمةالاصلألىالممرجم

.63،الدينناصر86()

.98الابق،المصدرالجوفي.م87()

الثاك.الابآخر،583رتمبألرباطح.مخطوط،اباناكار)88(

.88-19الابق،المصدرالجرفي،.م()98

.76-77،السابقالمصدرالجوليوم.217-1218،الآسروضةالمقرى،أ.()09
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السلطاتمنبإذنالتمبةبأعماليقومونكانوااصبانيافيمورمحيينهناكأنبالايهروالجدير

سلاطينعنالصاد:الم!إسلاتيترجمونكانواالذينالمتربمونهمنحنيهمنامالكننفسها)ا"(،

وهرالتماق،ظبتربممان55!ها"()2"(!"أ،8!س!اا)5القثالميأالونسوالخصوصبهذافنأيهرالمفرب،

والوثاءلقالم!إسلاتبتربمةالنرجمنسنلىاهتم؟)ره(،الذهبيالمنصورأحمدرصائلتحرجمكانالذى

،)."(.157(خز)1568غرناطةثورةحول

الديي:الجدال

ضدبالمنربالاندليةالجاليةبهتقومكانتالذىاتجهادإطأرفيأيضأالدينيالجداليدخل

الفقيهالعلامةبمراكع!لميذكرومد"...:بقولهالحجرىالثهابإليهأشارماوهذا،المسيحيين

الرالجهادمنانه9()الكتافي()والسكتىالرحمانبنعيىعيدى،المسلمينماضىالخر،،النبيه

يان")،5(.الافيالباطلهنيقولونهماالكفارعلى

بينالمقارنةحوليدورماغالبأكانالجدالهذاأننلاحظكظلالثهابأخذناوإذا

مننصوصأالنبرية،والأحاديثالقرآنيةالآياتالىبالاضافةيوردركانوايوحيدالتليثعقيدقي

مخاطبيه.مزاعمبهاليبطلوالانحلالؤراة

منحديثأالاسلامفيدخلمنإمناعهذاجدالهموراءمنيرمونبالمنربالرهبانكانومد

لدىيتدخلأنإلىالحجرىالثهاباضطروقدالاصلى.دينهإلىويرجععنهيرتدأنالمسيحيين

هذاوفي،الرىالدوربهذايقوملأنه،بلدهإلىولاخراجهبمراكث!أصرراهبلافتداءزبدانالسلطان

أكزعلىيحالونوأنهم،والرهبانالقسيينفعلسوءمنالملمينصلاطينتحققولو"...:يقول

1()9

)29(

)39(

)49(

)59(

)69(

هـ42

مقرمة.مواضعالدفى؟ناصرأيظرهرلاء،منعدداالحجرىالئهابكر

عند:ترتجهانظر

Morisco granadino Alonso del Castillo interprete lie in"!اDario Cabanelas Rodriguez-

6591,M..E.A .H VI,,5691 pp.42-91 EL moriaco grandino Alonso del Castillo, Granada

رممبمدريدالوطةبألمبهةالنحطوطاابصويوجد،9157ضةانوترجمهاومد،رسالة17عددها!لغ

257tالكلصات.لبعف!ضرحهمعالجرجمتعال!قوعله

D.روحر!كزبهالياسدارسةمرضوعالرسائلهنهكانتومد Cabenales RodriguezبمنرانCartas"

,5891.pالم!*اءا,ALAnddousاءاdel Sultane de Marruecos Ahmed AI- Manure a Felipe

.العدةالدولةعهدفييلفربمحابملحق!الرطئلهنرلبعضرصوراكريمالكريمعديركا02و.7

بمدركد.لتاريخالملبهةيحلأديمةطرفمى1832سةجزئيأالوثائقهنيثرت

افظر:

R.+ص!اءل! Arid. uLes Etudes sur les morisaues en Espaane* in Revues des Etudes

722.Paris,,6791 p

الصفحة.نذسمن؟4بالهامقوالمصادر2:19،3طركة،حجي،مححدعدترتجهانظر

.134الدفى،ناصر
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يتركونلاللسلمين،عدوأيكونوأن،الاسلامد!نعنخفاءفيلزبدالنصارىمنملمأ!جعمن

ضكلاصحيحفهو!مملتوما،الهممنينصيحةوهذه.بلادهمفيفهمواحدأأبدأ

فيه...")79(.

بعثإذ،الاسبانعلماءكبارمنوهوبمراكى،أس!اسبافيل!إهبنفسهالشهابانبرندوقد

وزوج،وولدتنهوحملت،محصنةبامرأةزفىرجلدينكمللكمoالام:فيههوللآص!3يومأله

للهالحابيومماضتكى،مالهمنحظأوأعطاه،زوجهكبرحتىابنهكانالمولودأنيمتقدالمرأة

،لزانية،الزاذفأحمنربها،زقالذىلابنوأعطى،انفقالذى،لمالبها،زفىوممن،زوجتهمنسبحانه

ذممرانهالزافيوقاللي،وغفرالفلافيللقيىذنبيذكرتافي:المرأةفقالتذلك،فيلهماوميل

للرجلبقيهلدفي،فيالعالمالراهبأيهامنكموالسؤال.ذنبهلهوغفرالدنيا،فيلق!شذفي

؟...")هـ5(.لاأميطلبماالمظلوم

الدنيافيإقرارهمابعدبهازقممنولازوتجه،منيطلبماللرجللش"..:الراهبفأجاب

الردلهذاالشهابفأنبرىعلحا..0")99(،حقللزوجيبقولملهما،غفرلانه،الذنوبهنللقيس

عىصيدنابألوهيةيقولرنفيهالاصل،دينهمفيعندهمالذىالفاصدالاعتقادهذا"فانظر:مائلا

كلفيالناس-ويأمرونالبابا.خلمةواحدكلدينهمأئمةوجع،خليفتهالباباوأن-اللامعليه-

جيعللقشويأيهرالكنيحة،إلىأنثىأوذكرمنبالغهومنكليمثيأنصيامهمأيامفيعام

كانإذاالايامصائروفيله.مغفورأبذبحيئذعلا،الدراهمويأخذ،بالمغفرةبراعهويحطيه،ذنوبه

آخرينوقأوصةرهبانأوجادل0011)،دراهماجرتهويأخذله،ويغفريته،إلىالقسيسايهيمثيمريضأ

مخاطبوه)151(.بهوأعجبوبمصر،وهولندافرناالىصافرعندما

والجدالالرجةلميداقاحتكارهمالزهنمرورمعفقدواالاندلسونأنالىالأخيرفيولر

كثلآ.لأجيالوالدبلوماسىالادارىالميدانصادةظلوالكمالديني

اللنة:

مرحلثين:بينالمغارلةلغةفيالاندليينتأكرحيثمننميزأنيمكننا

المغالىلة.لغةفيع!ثرالسابعالقرنقيماجاليةاحدثتهاالتيايأث!إتوهي:الأولىالمرحلة

بدايةفيالمغارلةلغةفيالمورصكيونأحدثهاالتيبايأكراتبالخصوصوتتعلق:الثانيةالمرحلة

عر.الابعالقرن

011.هالابقالمددر()79

113.،بقائاالممدر)89(

وائصفحة.المصدرنفس()99

والصفحة.المصدرنذس()001

شفرمة.هوفيلددن،فاصركابهفيذنكتفاعافظر)151(
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ألاولى:المرحلة

الاندل!،عأمهخصوصأألعامة،أءبأمثامولعأ"وكان:نصهماالمنجورأحمدترجمةفيجاء

.)201(البها..."ويتشوقويستحسنا،الجزيرةبلادهموعلىعليهمويثنيولكننملعتهميستحسن

أساسيتين:بملاحطتينالنصهذامنونحرج

الجهاتفيسيمالابها،والخاصةالعامهوتمثلبالمغرب،الاندلسيةالعاميةالامثال)نثار-

الأثالمنجدأكبرامسمأ"أنبثريفةم.لاحظومد،مهمةأندلسهجألياتاستقرتايى

فيمستعملأيزالما-مثلا2153وعددها-القرطبيالزجالم!مجموعةفيالواردة)الاندلسية(

..")؟ها(..وبواديهالمغزبحواضر

لهجةعنتخلفكانتلهجتهموإنبلكنم،متميزينلعتم،علىبالمغربالأندلسيينمحافظة-

بعض-ومباينةبنفسهامائمةلغةالاندل!اهللغةأنذكر)ذبهذاخلدونابنأقروقد.المغاربة

الجلالقة)"ها(.بعجمةمتأثرةوانهاأيضأ،المغربأهلوللغةاثمرقأهلللغة-الثىء

بنىعملمن،الاندلسمريةلهايقالكانمرية"وهناك:بقولهكازىابنذلكالىأضار!

منالاأشكالهمولاألستهمتتغرلمدهرأوأماموابهاوتناسلوااندلسيونمومالزمانقديمعلىسكنهان!لاد،

هذهليالمسماةهي-أعلموالله-القريةوهذه..لسانهتغيرفأبهالبلدبأهلألامتزاجكثيرمنهمكان

(.lتلاجدوت")وهالكرامةدار:الائرالمثلجرىوبهاتلاجدوت،الاعصر

:التأئبراتهذههننماذجنعطيوسوف

:الاهالة)601()11(

الاندلى:فرجترجمةفيجاءفقد،المغربألىاللغويةالظاهرةهذهمعهمالأندلسيون-

ألسنبهم..")701(.فيألاندل!كلامشأنالامالةعليهتغلب"...

201(

301(

401(

501(

15،(

701(

2!6

.3:61،سلوه،فياليها.م

.1:918،الرسللث

555يلقلىهة

.15"يونالرض

حين)الاندلر(،فهالىإتفقماغريب"ومنالملزوزى،العز!زعبد!ولذلكو!ياء،الالفابدالالامالة

:،الناسبربأعوبقليقرأبمهوهرباناس،يصلىبإماممررتافي،يخها،كنت

ربالوص!،"الوسواسبدلقد

بالحنير،("الخناسوكذلك

ايةفيآيةبدلوكذلك

ال!"صحورفيلايوسوسحتى

.1:283حال،نجثرفة،.م:انظر

.97،ثوحمه،ذببن.م
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زروالبنيقبأئلعندبنفسهعاينهااليوسىالحسنانبالمغربالظاهرةهذهانتثارعلىيدلومما

المنرب)801(.بث!مالأخرىقبائلوعندفاس،مدينةثهال

كأالمفرد،للمتكلمالنونيشحملونفهم،الاندلسيةالعاميةفيالمضارعلهمزةوجولا*

الاستعمالهذاوردومدالاخ!.الحالةفيالواوبزيأدةبينهماالمريقمعكوومعهللتكلميستحمل

:الحجرىالشهابعندكثرأ

.،اجلس)"ها=نجلس،خرجا=صنهرج،مىا=نمعثي

بألمغرب.موجوداالاستعمالهذايزالوما

النالبفييرد)في(،:الجرحذفبعدبالمجرورمتصلاالغالبفييرد:الجرحرف

)115(.الجبلفي=فألجبلنحو،وقحهمنهالباءحرفحذفبعدبالمجرورمتصلا

:)يكتب(فيفيقال،المضارعالفعلأولفيكافبزيأدةالاندلسيةالحاميةتمتاز*

كيكتب)111(.

المحافظةذلكأمثلةومن،والصيغالابنيةبعضفصاحةعلىالانجدلسيةالعاميةحافظت*

نحو:الفاعلاصمعينك!رعلى

واقف.جال!،

بعضتزالوما)112(.المغربيةالعاميةفيالموحدينأيأممنذالشائعهوالفتحأنحينفي

هذا.يوناالىالاستعمالهذاتحرفالمغربنبالمنأطق

الىالميليرمناالىزالفماألضأ،المغالىلةلهولعوقد،الاندلسعامة-حما.ايصغر*
.-!لمى

...السويقة:)السوق(فيمثلافنقولبارزا،التصغير

الىمستعملةت!إلمأالتىالمفرداتمنبالعديدالمورسكيةالمجميةانحطيرطاتحفلتوقد

المنرب)ر!ا(شدالفيخأصةالمناطقبمضلطهذايونأ

.166،ا!افرات)801(

.04223،ر،الددنناعر()901

1:285.،بقالاالمصدر،بثريفة.م)011(

.1:286،بقالاالمصدر()111

.1:278،بقالساالمصدر()112

والسماذ،اللحافيابحثندو)سمالكتابضنبالمجصية،المماةالمررعةاللنةبوزنمب!سينا()؟ا

.111
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اننة:المرحلة

كلماتبدخرلوبالتالي،بالمغربالاصبانيةاللغةبانثارخصوصأالمرحلةهذهتتمينئ

م!إرصدوربعدالمورسكيينمنمهمةأفواج!ولنتبجةالمنالىلة،لنة!تقنيةومصطلحات

انتعرتالاسبانيةاللغة"أنذكر)ذ،أساسيةملاحظة.ك!هـ*هتهولموتج.سجلفقدالطربر،

)1683(اليوممرةوهي،اليههؤلاءمعهمحملهاأنمنذالمورصكيين،طردمنانطلامأبألمغرب

L.برفولوسلاحظ!ا(.العرية...)"اكاللغةممامأ Brunotالثلالةالبحرتالألفاظبينمنانه

)؟11(.اسبانيةكلمة217توجدوشلا،الرباطفيالمستعملةإلبعماثةوالخمين

المغا!لة:لغةدخلتالتيالاصبانيةالكلماتمننموذجوهذا

الملربةباللهجةلانظ

بابور

باضلور

ب!!كة

بلاصة

بلوزة

بندير

ئودمئ

لرويدة

لروينة

!لابة

،نتيا

كبوط

كال!

كارطة

كالر

كزلحي

ا()هـا

)؟11(

288

مدلوله

باخرة

صفير

كوخ

صاحة

لباصى

اسبانينقد

المئجلة

تخريا

تبغ

حانة

ممئطف

عربة

اللعبورنئة

سيجارة

ئمربةكدضى،

ا!اداللفظ

04م

مه/55

!ة!5!+،

Barraca

!ء!*

ا!مولا

Pandora

durn

ياه!"ه

Ruina

5ء!018

Cantina

Caoote

Carre

Carta

Cioarra

Coche

nolt.MR.3... . P

Not.,هـ.ء....8ولولأ*ا
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-كوب
كمبيانة
كورنيطة
كلاطة

الكث!ينة
كاميلا
كأنا
كير

الكالة

لالكنابى

لاطة

لويز
المادلو
مانيز
مانطة
ماكينة
مونيكة
الماصة

المابهة
صالة

صندالة
ضبلون

الغانجو

فالطا
فب!ببكا

كتوزفا

طةفرصا

فورمة

خبز

ضركة

بوق

بندتية

مطبخ

قدر

رغبة

حرب
وخلفهاالعجلةأمامتوضعيضرهاأوحجارة

مكانها.ليتثبتكى

لحعثامنيرصثبه

مصباح
لأبيضايدلحدامنقطعة

الثاىفييتعملطيبنبات

ملابىخزانة

طريقة

لحاف

آلة

الغليظةالمطرقة

النوع

فبحةماعة

نعل

الحلمننوعحاليا)وهواصباقذهبينقد

(.المرأةنسنحمله

وزالبابكلقفييتعملمعتوقحد!د

للدابة.العربةثد

خطأ

مصنح

فتورة

البن!اية،جهة

Comerا+!ه (El

Compania

Cornets

ياحهـ،هـا

ح50أ!+

Gamela

Gana

Guerra

ح!هـا

Canape

Lamoare

،!،!

أيا،9هـ

Armaric

!2!+!ول

Manta

Maquina

لاولهـ7!ح

!8!ول

Marra

Sale

Sandalie

!هاه+ه

Gancha

Faامأ

Fabrics

Facture

04F!"ء5

Forme
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فالصو
فاميلا
فرايلي
فريك

مرجوطة
سمانة
صوبة
صبرزب
صباط

092

ن!ر،باطل
عاثلة
ا!هب
طرى

حنجز

سبوعأ
حساء
حظ

حذاء

!!015
Familia

أ،م!هـا

هـ3!س!53

Garganta

Samana

005!

Suerte

Zapata
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الاجتماعيالميرانفي

المظاهربعضمستوىوعلىالاجماعية،الحدماتميدانفيأندلسيةتأث!أتعدةحدثت

لذلك.نماذجنعطىأنوسنحاول،والفنونالعمرانميدانفيوكذ!ألاجتماعية،

الاجتماعة:الخدماتميدانفي-

)،11(.المغربالىالاندل!فيالحسبةخطةانتقالالصددبهذانأيهر

تحملأنقبل"...:يأقيما-مثلا-فاسبمدينةالجزاد!لنعنالوزأنالحسنسجلفقد

الذىالسمرعليامكتوبأ-بطامةويسلمبفحصهايأمرالذكطالمحتسبعلىعرضهامنبدلاالذبائح

رؤيهامنالجميعيتمكنبحيثاللحمعلىالبطاقةهذهبلصقالج!إرونويلزم،اللحمبهيباعأنجب

وقراءتها...")117(.

ذا،بالمغربالاندلسيةالجاليةأفرادبعضتصرفاتالىمالفترةاتجهتالخطةأنبألذكروالجدير

وكذا،الدينيةبالراجباتالالتزاموعدمالخمروسربوبالتدخينوالطرباللهوعلىبالإمبالهولاءاشتهر

والنسأءالرجالاختلاطثلبإسبانيا،وهمعلاكانواالتيالاوروبيةبالعاداتالشبثفيبالاستمرار

أنفسهم.المنارلةصفوفبينانتربلالاندلسيين،علىالامريقتعرولم،العامةالمحافلفي

)صنةالحسبةولايةصا!الحاجهولاءتلدفاسففي،أنفسهمألاندلسيينمنالردجأءوقد

الاندل!"وقلد:القادرىيقولالصددهذأوفي،الموقفلمعالجة(9163-316هـ/480168

وألزمالنسأء،منالطربوآلاتاللهووقطع،وبيعه،الدخانشرابفقطع،الحسبةولايةصالحالحأج

شتى..")118(.مناكروكر،الحمامفيوال!تر،الوقتفيالصلواتالناس

اندلسية:اجماعهمظاهر-

تعاملهم،وطريقةمعيشتهمبأسلوببالمغربالاندلشةالجاليةأفرادتميز

:ملاحظاتعدةالشأنبهذاونصجل

يحجمونجعلهنمماوهذاالذكان،منبغيرهمالاختلاطإلىيمليونلاالجاليةهذهأفرادإن-

خطةالجرق،م.انظربه،ابظامهذاعرصاايىوالتطوراتالمنرب،اللاندلىمنالحةخطةانتقالعن)116(

اهمامعنولظر2-234.؟اعى"791،طرسالحددابأهل،بمحلةمتالالمفرب،فيالحة

العرلطيلمرببلادؤللذهعةطبلقبال،مرسذلك،فيالمزدفةوالمصادرالنظامبهذاالاندليين

و.28-9

.1:187!ا،وعف)117(

.376:انيانكر)118(
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الحاجةاضطرتها)ذاالاأندلىعرمنتتزوجممانادرأالاندلسيةفالمرأةجاعتهم،خارجالزواجعن

.911(ذلك)الى

الىذلكوامتمرواتمآثم،الصيفليالاييضاللباسعادةالجاليةهذهأفرادبفضلانت!ثرت-

هذا.يومنا

سعيدابناليهأثارماوهذا،النظافةعلىحريصين،اللباسفيالتأنقالىسبالينكانوا-

بهم،يتعلقماذلكوكريفرشونومايلبسرنمابنظأفةاعتناءاللهخلقأشدالاندلى"وأهل:بقوله

فبهايظهرولائيابه،بهيغسلصابونأويبتاعصائمأفيطويهيومهيقوتهماالاعندهيكونلامنونبم

((.)O12عنا"العينتنبوحالةعلىساعة

:الحذوهعوالتديرالانباط-

خوفأيديهمفيلماوحفظالمعاثى،فيوتدبيراحتيامذأهل:الاندلسيينعنمحيدابنيقول

.121(")للبخلينتسبونمدفلذلكالؤالذل

الناسبينالصلاتأنيرونكانواأنهمالقرطبيالزجالىأمثالمنأيضآبن!ثريفة.ماستنتجومد

،السلوكمظاهرمنكثرفيالمحركالباعثهىالمنفعةوأنوالحنر،والحيطةالظنسوءعلىتقوم

الافراد)122(.وصلات

الطرفين،بينالم!إجهةعواملمناضافيأعاسلآواعتبرتالمغارلة،رفضهاسلوكيةمظاهروهى

غورسؤالمنيأنفأنهعنهعرفكا،حسابهعلىولوالضرمعوتضامنه،كرمهالمنر!عنعرففقد

يجدهالمصفاتوهى،معهمالعاملفيورغبته،بالآخرينظنهوحسنوتفتحهذلك،الىاحتأجمااذا

الجدد.الوافدينهؤل!في

فقد،لذلكتصدواالمغارصةانغصرالمفرب،الىالحاداتبحضمحهمالاندلسيونحمل-

المواسمبعضالى(4321IX736)ت.السبتيالعزفيالعباسابومبتةقاضى-مثلا-،تصدى

1991العددمد!د،رريق،بمجلةمقالبالجزأثر،الأندقييلايةالعيدون،الدفىناصرا()91 .4c121ص.

76.I..D Abbou, co. cit. P

223.ض1نفح،،المضى10)012(

هلاحطة:

نايهر:للض-الممهمحملوهاايييلاطعمةبينمناذاطحمم،لانواعاخيارهمفيحتىيأنقهذا!ظهر

لظر:والمصلابطيلة،

770501.Abbou, op. cit. P

6لظر:لإندلى،!الطبحوحول

.مجهوللمزلفوالاندلى،للفرليقالطبخكاب-

ثجي،ر!نطبنطولقمالة

.1:234-237،*لمنال،بخثرذة.م

22ر:1،الابقيلصدر،المتر10()121

1:268الرلم،أثال()122
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النروزإقامةفيالمسيحيينذلكفيمتبعينبهاالاحتفالعلىوجنةبألأندلسالمسلموندأبالتي

)؟2المسيحميلادوعيديحيى()هـ12(،النبيميلاديونيو،)24العنصرةأووالمهرجان12(،يناير()ر)فاتح

به)؟12(.والاحتفالالنبوىبالمولدالاعتاءضرورنهعلىمراطنيهونبهالبدعهذهاستنكرومددجنع.

بعضمنوهى،الكفصورةالمغربالىالمورمكيونمحهمحملهاالىالحاداتبينومن

فيؤلعتبرالبترل،م!بمكفهىالكفلأنالمورسكيين،أذهانفيرسختاليالمسيحيةالمعتقدات

بالكفاممسكالمورسكيونجمعومد،رجيمشيطأنكلوتطردال!ضريرة،الارواحمنمانعةمعتقداتهم

)،12(.صليبيعلرهاالابوابمنفكثر،بالصلباممسكالى

الم!ب:الباسفيالاندليةاحار-

بثمكلهامحمظةظلتالالشةبعضأنملاحظةمع،اللباسميدانليأيضأا-لأندلسيونأثر

احتفاظهامعلكن،مريطباسموعوضالاندلسىاحمهااختفىأخرتدأننجدحينفيوتسميتها،الحام

بإدخالالمغارلةطورهاالتيالاندلسيةالالبسةمنعددأهناكأنأيضأيخفىلا؟الاندلسي.بطابحها

.اليومنعرفها؟الياوصلتأنالى،الزمنمرعلىعل!اتعديلات

الاندلسية:التأث!اتلهذهنماذج.وسنعطي

:السلهام

كلمةبدلهاواستعملت،المغربفيمستمملةتحدلمالتي)برن!(،كلمةالتسميةهذهعوضت

مستحملتينكانتا(Zolameو)سلهاممعاوالتسمياتالق!ثتالية.Zulameكلمةمنالمأخوذة)سلهام(

الكلمةهذهتعدوم)127(.الوسطىالحصورمند(المسيحيينأوالمسلمينلدى)سواءالاندلىفي

تحتفظت!المااليال!يطالعالمأمطارباقيعكسعلىالمغرب،بهااحتفظحينفيبإسبانيا،مسنعملة

كلمةاستعمالتوقفمتىولا،المغربالىالكلمةهذهدخلتمتىنعرفولا)بزلى()هـ12(.بلفظه

همالههودكانعثرالثامنالقرنأواسطفيأنهيرندفهو،الموضوعفيرأىلدوزكليلكن)برنى(،

الممكن.ومنالمغارلة،بهايلبسهاكانالتيالطريقةعنمختلفةوبطريقةالاسود،البرنىيلبسونالذين

.1:238،الابقالممدر)123(

.1:024،الابقالمصدر()124

.1:241بقالايلمدر()125

.27دونس،فيلاندل!نعنجموثمحابضمنوالاندلى،طبليةبينالق!نورالمزى،محمد)126(

0937.op.cit P,يا.I .D Abbo

27()1

28()1

G.طي!!8!ءه .G Busto "Huellas Andalusis en El Vestir marroqul, in Cuedemos de Is

.96.0"16Tetuan. Decembre, ,7791 noه!51**ه!

R.8!81!ولءP.لم!كه.77.8 Dorv. dictionnaire dAtailb des noms des vitements
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لأقليةلباسانهاأعتأرعلى)برنى(كلمةاستممالعنترأجحوامدالمغارلةيكونأنالحينذلكمنذ

وحدها)912(.)ملهام(لفظةوبقيتمهمثة،

اللنة:

النعل:هذاسوضوعفيبهاالخروجيمكنخلاصاتعدةهنالب

،Quercusالاولاللاتينيفالأصل،عديدةتطواإتفيرذلكلاتيي،أصلمنالكلمة:أولا

هذهومندام"3هـ"،2!ءهل!(51الاسبانالمتعربينلغةوفطياحمهس!،9لفظةالاسبانيةفطسناوصيغت

ALالقثتاليةأخذتألاخيرة torque،03):الآتيةالألفاظأتثومنها Am Balga - Al Borga - Al pargata.)ا

(132)4وبرينودوزى)131(منكلافإنعرثطعرأصلمن)بلغة(كلمةأنوبما Brunotيع!!لم

معجميا.فيأصلهاعلى

للاتييةسابقةأولاتينيةكلمةكلبأنالاعتأربحيننأخذأن"يجب:Asinآسينيقولو؟

c)المستعربينالاسبانلغةوتاريخ،المسيحيةالاسبانيةاللهجاتفيتاريخلها (Mozarabesداخلوحتى

ا)4،1(.اللاتينيةquercusلفظةمنآتية"بلغة"لفظةأنبالهعلىيخطرفمن")ر،1(.الاندلسعامية

)؟13(.عديدةمرونخلالالاندل!فيمستعملةكلمةكانت:ثانيا

توجدلاوهي،تركزتوبهاافريقياتبالألىألاندلسيينالمهاجرينمماللفظةهذهأنتقلت:ثاثا

)،13(.المنطقةهذهفيالا

)137(الدعة

ئفسهااللفظةأنهيالمكلةلكنافريها)138(.ببالالىالاندلسيونالمهاجروننقلهمماوهي

أماممود!سكيمحاكمةفأثناء(،)الصددرلة()913لفظةبدلهاوأستعملتالاندل!،فيسستعملةتكنلم

,R.77.Dozy.ا( op. cit. P

J.ول.!لا*Vol.XXIV4,ا( Olivier Asin, "Quercus en la Espana musulmana, in Revista Al

.765,9591.P

glossalredes.ا( mots espegnols et portugels derives de 'I erebe

)10!+5 des vitements masculine5 Rabat, In, "anges Ren6Basset+
,OliverAsin.821.ا( op. cit. P

G.72.G.ا( Busto, op. cit. P

G.71.G.ا( Busto, op. cit. P

Ibid.P.27ا(

)1runot. 055 citأ؟،.

.Busto.op.37ا( cit. P!ل!.ل.

التهطوايخاتملاب!بينشك،1091سنةتطوانزارتعندمامكنب،فرن!ألانجليزيةالكاتةذكرتا(

؟ا.صالامى،منربفيجولات،جلونبنالمجيد.ع.لظر.)الصدرية(.

ير49
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اصترجاعلأجلبثكايةزوجتهفتقدتامتحته،بمصادرةالمحكمةقضت،1566سنةايفتي!قعا2

علىالاهر!تصرولمحرور")014(.هنصدد!لة>>توجدالامتحةجملةوهنالتفتي!ق،محاآمنأمتقا

افىلقيا)141(.بثمال)الصدرلة(هذهعلىالتعديلاتبعضادخالالىتحداهالأمرانبلالشمية،

خكون)أبدع(،فعلمنأتتتكونأنهنبدعيةكلمةأصلحولاخالإذن،ت،كقى

تجل.منصحروفكنلمجديدالباصاآنذاكتعني

:البنعقة)142(

جملىالشاءتضعهبمندكلالامروبتعلقوالجزائر،المغرببث!صالممتعملااللفظهذامازال

هذادخلمتىنعرفولاجدا)؟14(.مرببمعنىبإسبانياكذلكواستعملضعرهن،لجمغرؤوسمن

اييالغنية،الفئاتطرفمن،غرناطةسقوطبعدمباضرندخولهالمجملومن؟افربفياثهالالىاللباس

)،01(.اللباسهذاتستعملكانت

المضمة:

المفرب)؟14،،الىكذلكالاندلسيونالمهاجروننقلهمماوهيالجسم،الىاللباسلثدحزام

مغرليةلفطةانها)ذبالاندل!،مستعملايكنلماللفظفهذا،الاسممكلةفاأيضاوتعترضنا

استممالبدأمتىكذلكنعرفولاهـا(."ضم")7فعلهنعر!أصلهنأنهادوزىو!ي.146()محضة

بعد،أنفسهمغرنلاطةحرفيىطرفهناصتعملفدبكونأنالمجتملمنلكنبالمغرب،اللفظهذا

خلالابانيأفيالمسنعملوثيلهالصر!الحزامهذايننقارنامااذاخاصة،بالمغربالحزامهدانطو!ر.

الوصطى)148(.الترون

الكرقلة:

أواخرالاقلعلىبالاندلىالحزامهذااصتعملرتدجبالة.بقائلالمرأةتضعهالاحزمةهننوع

-Karziyyaالث!كلبهذاالاصبأنيةالقواميسفييوجداذالوسبط،العمر Karaziمؤرخمنأدرولاحظ

المور!يين)وهـا(.طرفمناصحماله

04)1

عد:للصدريةوصفاانظر(141

)142

)143

)144

)145

146)

)147

tae)

)914

73.5.Busto. oo. cit.!ك.P

63..G.Marcais, Is costume musulmen 'd Alger, P

G.01أء+!اول480.1-470/1 Colin, Banika, in Encyclopbdle de

,G.Colin.،أح op

97.5.Busto. op. cit.!ث.P
97.Ibid.P

115.L.Brunot, op. cit. P

55.94!.....Dictionnsire

.G.82.G Busto, op. cit. P

484.، Pاأه
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:بالمومدوعتتعلقانممكلتانوهناك

لكنبالمفرب،معينةمنطةةفيكحزامالاحالياتستعمللاالكرن!لةأنرأبناأنسبق:الاولىالمنبكلة

حدثحينهذافيمارمولمولوأورد،العمامةبمعنىأيضاتستعملكانتأنهايرىالدارصينبحض

9165سنةDopperروايةعلىواعتمادا)كرؤلات(،رئ!3على!حونأنهمبقولهحاحةتبائلعن

"كرزيات")5،1(.رؤوسهمعلىيضعونكانواأنهمالمورسكيينلبادريصفوهو

صاحبأبنعنذكر،ا!لوثهاطللصاحبانخأصة،المذهبنفددوزىوذهب

حأمدأدالثيخبمدرسةببغداد"كنت:مالانهفأس،سكانمنالعرالطاللهعبدعن،الصلاة

اليالعثيخعلىوأمبل،المدرسةفدخلصوف،كرزيةرأصهعلىاللحيةكثرجلفجاعو،الغزالي

:مال؟قرطبةأدخلت:مالالاتمى،المنربأهلمنفقال؟الرحلممن:فقال،عليهف!لمحأمد،

....")131(.نعم

بالمنرب.الاستعمالهذاتومفمبنعرفلاالوقتنقسفيولكن

:احقالاتعدةفهناك،الكلمةبأصلوتتعلق:الثأنبةالمثكلة

.Corrigiaلقظةمنلاتينيأصلهابأنيقولمنهناك-

جد!ا،مديمأاسبانياالىوانتقلبأنجلترا،مامكانمننسيج)سممنأصلهايكونيقولمنوهناك-

ألاندليون.أخذهأهنأكومن

.('52Cors)قديمةفرنسيةلقظةمنمأخوذةكلمةبأنيرىآخروفريق-

هجرةموجةمعمبكر،وقتفيالاندلسالىأنتقلتمغرلطأصلمنالكلمةأنهوأخير،واحمال-

هذارجعقرونوبعد،الحزامشكلوكذاهنأكاللفظاصتممالوتطور،الاندلسالىالبربريةا!بائلا

وهذا.رفيعةتقيديةعناعةملاعيبرزآخرضكللطالاندلييزالمهاجرينمرجاتمعاللباس

المرجح.هوالاخيرالاحمال

:(او3يثية)لسأا

عنعارةوهي.154(افريقيا)صالالىالاندلسيونالمهاجرونمعهمأخذهاالتىألالبسةمن

هذا.يوناالىوجودهاواستمر،والطلبةوالتجارأسلماءواالخزنرجاليضبهاكانحمراءقلنسوة

سرداء.وهىبأيهودخاصةاخرىضاضيةوفاك

)015(

.501-401الموشه،ي!لل)151(

)152(

الاضه:عنانظر()153

54()1

692

85..Ibid.P

.G.87.G Busto. 055 cit. P

0244-024.R.Dozy, Dictlonnalra, PP

.5.89Busto,055 cit.!ل.P
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بأحماثها.احتفغلواولبههمالمغالىسة،.يشخدمهالماييالالبةبعضالىالأخرفيونتتقل

:الئم!بر)؟؟ا(أوالم!بر

الأصلدوزىأكدوتدوا(.الثارع)6الىخروجهمعدرؤوسهمعلىالاصبان!ضمهامبحة

ففيالمنرب،الىالكلمةهذهدخلتوتىكيفلا!وضحأنون>Sombreroللكلمةالاسبافي

هذأعنوللتعبرالاهر،أولفيالمسلمينبينمجهولاكانSobreroأنالمعروف"من:يايهرماموسه

والحامةالأيهر....السالفةالاسبانبةالكلمةلاصتحصالمضطرينأنفسهموجدواالاورود،اللباس

الىالكلمةهذهدخولأننقدرأنويمكنناثهرير")7؟ا(،أوحمريرالىوحولتهاالكلمةهذهغيرت

وا(.المنرب)8الىالمورسكيبندخولعندمثرالابعالمرنبدالهفيكانالمنرب

بولطا:أوبرنيطا

95):الاصبانيةمنمثقةكطلانيةأوبرتغاليةمبحة Barretina - Barrete -bierrete')وهذه

لاكشعملوالمالمغالىيةفانالحموموعلىالاصلامى)5ءا(.بالعالمنثؤوكانت،السابقةغرارعلىاللفظة

لباصه.ينابتجارأسهيغطىالمغرلىاذالبرنيطا،ولاأثمرير

:بالمعربالاندلسةالمومعقىاتحار-

أصاسيتين:مرحلتينالىبالمفربالاندليةالموسيقىانتث!ارتقسيميمكن

المرينى)151(.العصرغايةالىالمرابطيالعصرمنانطلاقاتبتدىءوهىالاضبيلية،المرحلة-

المغرب.علصالحمايةبطغاكةالىالوطاسيةالفترةمنوتمتد:الفرناطيةالمرحلة-

والصعدى،الوطاصيالعهدكنفيالاخ!الأندلسيةالهجراتمعالموسيقىهذهدخلتوقد

(.')2،اشبيليةمدرصةعلتطنىأنغرناطةمدرصةواصتطاعت

6(

7(

)هـ

5(

5(

2(

3(

ل!لحل،الا!اءاهانهاذاثهريركه،دارليه:ثلافنقولاللفظةبهنوتحتفظبالمفربالعامةاثالزاكما(15 وسا

.الناسأمامنتهUV-،المغاربةيرتدعالاالتي-رأسهعلالاجايخةالقبةهذهوضعهوان

,5.09Busto.(1؟ op. cit.!ل.P
)15320.Dlctlonnatre....P

,5.5.29Busto.(1و op. cit. P

)15.5.5.29Busto, op. cit. P

اأه4..49(1،

ثىعددالملمي،بحثبمجلةمقالبالمضب،يلاندليةالمويتىتاريخ،المنوفيم.المرحلةهذهعنانظر(16

.015-152ص96941دجنبر/يخاممرالادصة،السنةوا،14،

215.الابقالمصدر،الجوفي.م16(.

وص،76291،الحدد،تطوانبمجلةمقالاندليةالمصاةالمضيةالمويقى،الفاسي.مانظر.الولاتعن(16

-.11
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تعديلاتهؤلاءعل!اادخلاذالموسبقى،هذهفيبارزاكانالمغالىلةدورانبالذبهرالجديرومن

وترتيجا.واشعارهاالحانهافيمختلفة

)الدرج(،حموهالقديمةالارلعةللميازينأضافوهجدبدأميزانأالمغالىيةأدخل:الالحانميدانففي

منموصيقيكدعلى،الاستهلالهيجدكدقنولةالقديمةالموسيقية)الربلات()،16(الىأضافواكذلك

فقدالاضعارميدانفيأماالحدىالغالباللهعبدخلافةنيالطلة)هـ،1(علالالحاجبدعافاس

المغالىلةاتخب؟،165(بركولة())جمعبراولتسمىعأميةمنبليةاضحاراالموسبقىهذهنيالمغالىلةادرج

لحنوبعضهمالفالب،فيالةآ!ةاستعمالدون،الموسيقىهذهألحانعلىالبوىالمديمفياضحارا

الآلة.فبااستعملترمماالأيهر،محأفلفيلبنشداندلسيةنغماتعلىصوفبةأضحارا

الذهبي،الجصورأيامالبرىالمولدبعيدالاحتفالبمناصبةبعيداشأوأالالحانهذهبلغتوقد

"....:!ولاذالبوى،المولدبعيدالسعدىالخليفةلاحتفالوصفهأثنأءالفثتالم!اشارهذاوالى

!!--الكبمالبياماديمنيمخصوصةأساليبعلىبمنظوماتالاصواتلترجيحالقومواندفع

وتبعثالطبأعلهاوترقوالارواج،النفوستخلسببألحانلحنوهامدالمولديات....بإسمالعرفيحصها

الظم....")6،1(.فيتفنامذهبعلىالحانهافييتفنونالاثراخ....

:والعمرانالفنميدانفي-

اليثرواتهمبفضلوذلكالأندلعيين،طرفمنبنيتاليهيبالمنربالدورأجملأنمارموللاحظ

بنيملوكآخرعنحدثهحينالمقرىأ!اهذاالىأشارومداسبانيا)7،1(.منمعهمحملوها

ودخلتا....")هـ،1(.رأكتهاالاندل!،بنيانطريق7علقصوربعضبفاس"وشي:الاحمر

:يأينما1766صنةلغرنأطةزكارتهأثناءيسجلأنالأندلسيالغزالالمهدىبنأحمدكقتولم

اشتملتوماعلهها،المضرولةالقناطرثمبحداراتها،الاود!ةوجريانبنيانها،فيبفاسضبهاأقرب"هي

علىاثمرفةالتانيةالطبقةبمساحاتالمستدكراللوحمنوالدرابيزوالزليجوالخصصالدكارمنعليه

فأس..0")9،1(.لمدينةماكلوالكل،والأبوابوال!قوفوالغرفواليوتالدارصحن

مسكنه،اختيارفيكأنقنجدهأنغرابةفلا،ومأكلهملبسهفيضىءكلفيالأندلىتأنقلقد

الممارهفيالاندلسين"برأعه:بمولهالاندلسيالاذجاللامعبدبنمحمدهذاالىأضارومد

لاهدومايمارى،ولافيهيمترنبلامماوالاصباغ،بالذهبوالزخرفةوالتنميقوالقىالنحتفيومهارتهم

67.:1يركة،كتابهانظر،المهاجرةالاندليةالجاليةأفرادمنالموسيقىهذابكرنأنحجىم.كبدلم)164(

.12،الابقالمصدرالفاصى،.م)165(

224.(ناهل)166(

)167(.171:2,L' Afiious

4:952،الطب(نفج)168

591.الاجماد،تجة()916
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فاسمنالمغرببأنحاءالجثوتةمرينبنيبمدارمىالتحسينوأنواعوالجبىالرخأمعلىالقىفنونمن

الاندلىالفنمننماذجذلككلبمرأكق،السعديينالاضرافبقبورماوكذ!،وضالةوسلاومراكى

بهيجكلالذىالجبسوعمل،والسياجاتالحيطانبهتزينالذىالزليجفصناعة،غرارهعلىمطبوعة

جوديةنتلم!!ا...")017(.يتناف!يزاللااييالاندلسيةالصناثعمنذلككلوالابهاء،الحنايا

وبرعسلا)171(.بمدبنةتقليديةلدوردارستاأثناءالمورسكيالتأثرهذاتجلأنبنسليمان

ميدانفيخاصةضد!دا،)تجالاالمغالىلةعلهاأقبلاذالمليدية،الصناعةبرانفيأ!األائدليون

)172(.الرقم

Marthaوجدتوقد Gerard،يوفاالىتوجدالفنهذافيالمستعملةالمصطلحاتمنكثراأن

منهىمصطلحاتهامنفكثيرالحصر،لصناعةبالشبةوكذلكبابانيا)173(،الاندلىبمنطقةهذا

معينة،خصالصذأتفهيالرسأطية()الربيةالزراليلصنتاعةبالشبةالثأنوكذلكاسبالط)،17(.أصل

بلانبو،كألالأندلىبيوتاتسيمالاالنوةمنكثربألرلاط"كان1;,الائحم.لاحظوقد

مننحوارأبتومدالاسؤ....بهاتحملاليككريهالستور،ايماليقمنأنواعاينسجنولركاش،

...")،17(.الاصبانلشوةالصناعةهذه

(017).I.77.D Abbou, op. cit. P

)171(,t.16Etude Architecturele... P!
(.الرباطي)الطرزتسميهغرهعنالرقمهذايخزمذايوناألزلاما)172(

CordonوكورثونCintaيا:افالجيلعلىنأيهر(173)

مقالاضهأ:انظراندقي،جالياتبهااصتقرتالتىللمدنبألنةالرتمحولالايفاحمنللحزيد()174

155-123..Lesbroderies de Fes, in .H .T vo. VIII. Fasc. unique,,6791 pp-
-216.191.LesBroderies de Tetouan. in .H .T Vol .X Fasc,.2-1,9691 pp-

025-225..LesBroderies de Ch6chaouen in .HT Vol XV,,7491 pp-
.-23211.Vol.XVIII, Fasc. uniques,,9791-7891 ppول.،.Les Broderies de Sale, in-

كز.صفحةالمقدت،المهر،سوق)175(
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العانيالفصل

1سققهـ1كاص!ام!

كلبلمعينة،مناطقعلىيقتصرلم)ذكب!%،تنوعأبالمضبالأندلسيةالجالةاصتقرارتنوع

غالبأ--الجالعةهذ.أفراداتخذوقدصوس)1(.بلادأتمىإلىالمفرب!الأمصىهنعدةمناطق

نماذجنعطيوصوفالسكانولاقيهؤلاءيينومعتمدمامواجهةبأنيوحيممابهم،خاصةأحياء

لذلذن.

خملىأجائهابمم!تزالوما،مهمةاندلهجاليةبهااضقرتإذ)تارودانت(المحمديةالمثالجلعلىنأيهر)1(

ثلالاندقيالاصبحمربهاعرفتكابونونة""أولاودرب!إندلاس"الاندلييندربثلأندليةأحماء

بأحمائهاالأصبمفركذلكؤلرجلىكرناطة.وزراءالراج،الإلىنجاتزلفعالتيالناظر"لاآيتأص

سوص!،تارغمنعات!رادى،الحيدع.انظرباها.آتدانزفيبركاكأكأصص!-برادىزالانداية

81.ص!المزب،تارغفيابتودسألةآنا،عمرعنو،9صر

محمدبنمححدافالجلعلىنأيهر،درعةبخطقةالمتقرينالاندل!-منبحددالتراجممحبحفلت!

الاندلي.الانصارىالفاب

7القاض،بنأ.أنظر : 2 aka؟.00رمم؟
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سلأ!باطلرا

والمغارلةالأندليينبينمائمأكانالذىالص!!جوانببعض)2(،سابقفصلفيرأينا

ثلاثة:عواملفيتلخيصهيمكنصراعوهوبالعدوتين

ذلكعنتجوماسلا،عوضالرباطالىالاتتصادىالملمركزانتقال:إقصاديةعوامل-

.الأخرةهذهلاقتصادبال!بةسلبيةآثارمن

أجنيةدولمعباتصالاتوالقيامبلالمفالىلة،عنالاستقلالفيرغبتهم:صياسيةعرامل-

المغالىدة.وجهفيوالوقوفالرغبةهذهلتحقيق

"على:كانو!سلافأهل،الفئتينبينالاجتماعىالسلوكفيالاختلاف:اجماعيةعوامل-

فيالتاموالورعالتحفظوغابة،السنةواتباعالشبم،وح!ن،الأخلاقمكارمعلىالمحافظةهنتامةغاية

تاقضهاصفاتوهى...")3(.والمالبالجاهالافتخاروعدمبالاقلال،والقناعةوانمارب،المأكل

معهمحملوابإسبانيا،المكتسبةوالمالدالحاداتمعهمالأندلسيونحملفقدالآخر،الطرفصفات

يعتمدسلوكوهو،متعددةسنواتطيلةعدنمالقمعممارسةعننتجمعينأديياسلوكأهاكمن

مسيحيرن.بأنهمالاسبانلايهامأساسأمرضوعالأخيرهذالأنالمظهر،عوضالجوهرعلىأصاط

لكنالشاسى،لطموحهمالأندلسيونتحقيقبعدم)4(الصرإهذافصولأنتهتفقدكلوعلى

هذاإلىيصربوجنداروهذا،بالمنطقةحضورهمعلىضاهدأذلكءاشرالحفارمم!وجودهم

تائلأ:الحضور

لأصلهمنظرأوتطوان،فاسأهلإلاخمايعادلهملامدنيةأهلهمالعصومعلىالرباط"أهل

ظهورظاهر،هوماوالرباطيينالرباطفيآثارهامنلاهدالىوالحضريةالعرامةفيالأصيلالأندلبد

إلىوالبنعرأء،والكتاببألأدباءآهلأيزلولمالرباطكانولذاوصنأئعهم،وادابهممعارفهمفيالثمس،

)2(

)و(

203

النافي.أسباباص!اضافىااغصااافظر

33.الوجز،الاتحافعاى،+-م.

سلامدينةضيرخمنلمدداصخوانجاحلالفمن،الصراعهذاآثاريعفم!ختفطانفويةاسوايةازاتما

فبالشةوالحمر"،والطرباللهوعلىولاتجألهموطهم،فيالتفريطهمارباط،لافدلسأخديداافتقادهملاحظا

بالعدولناعامهاامالحفلى؟(.الفاسدةوالحمأل!دالعادا!منعدد)حملةفه!أسالىلييا)انالصه(،موفى

مها:نمرذجوهذااعراع،اهذااثارص-اعديدباكذات

حلب".وماهزبيبالرادرمليولىواخحبيبالمرباطيي!صثمااحلاوىا"عمر

ويرموناليرجابالىيخرجونكانواالعمرصلاةبعدالسلاوييزأنواصله:اللاوى"كبحماقا!صصا"عند

منذلكعنلتجومأ،الاخرىالضفةالىالاقتصاديةالاثطةالقالتيجةوذا!ك،باطجارةاخجاروااصصا

لمدينتهم.اضةبالجةآثار

مصلحته!وراءوحريهمالمناربة،منوالحيطةالحذرمنالرباطاندلىعنعرفماوكده:اضباط""ملمير

الآخرين.هصلحةالات،موحكدماخحصية،ا
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وبيوتاتوجد،كدبكلالعاملةالدعنفضلا،المجيدينالأذكياءوالخار،المجيدينالصناعمنفيهما

المجد...")3(.قيالعريقةالكبرىوالعائلاتاضياسة

أندلسيةوفاسالعدؤلينأهلفخطوط"...:السلاوىعلىبنمحمدأيضأأبرزهماوهذا

خطهملححنكتابامنميستعملوناممرأمأالملوكزالومابلاضك،بذلكتاضوالعيان،الشكل

عبدمولاناإنحتى،القديمباممدن!مالملكةورسوخلمهارتهميحسبونأمناءوحسابأ،تصرفهموجودة

منالخطةبهذهأولىهم.صلاأهلولأن:لهكتابفيقال-روحهاطهاقدس-أ!لوتطااضحمان

الداخلبضبطيقومونوالأمناءا!دولاصوافرةحصةممالمراسيةالأيالةوبمراسطغيرهه،

للصويرةالرباطأهلإخراجيريدكاناطهاعبدبنمحمداصسلطانأأنأضعيفاذكر؟...")6(.والحارج

مقامهميقوممنيجدولنفراغا،خروجهمفيرأىلأنهذأططص!عدلاممنها!صبة،باأخيهحصارهم

أجحر)7(.اونتجة

تكويماضعفاصعدى،االعهدلطي!رزواأنيتهطيعوالموإن،الأنداحسيينأننلاحضوهكذا

فإنهم،أخرىجهةمنالجهادبأمورولاضتغالهمنفسها،ا!ربيةاباللغةوجهلهمباطألاسلامى،ا.ور!بى

منذلكيتجلى؟،ورياضياتفلك،وعلماءوشعراءوأدباءكتابآاسلوتطااسصرافيبرزواما-يمان

بالحدؤب!.الأندأسةاجيوتاتإاجعضأضعرصاخلال

:باشبأط)8(الأندا!يةابمتأتا:أولا

)و(

)7(

()8

.3ا0،المغمقدمة

.31الوجزالاغاف

.177الفيف،تاريخ

:يارماعلىالجدولهذافيإعحدنا

الفيف.تاريخ،الضعيفاللامبمد+!محمد

الفج.ممدمهالانجاط....،:لوجفدار.م

الانجاط....مجالى:دنيةعلىبنم.

الوجز...الاتحافاللاوى،على+-م.

بالعدوفي.المعاصرالفكراعلامهنالحرارى،اللهع.

41.عددبالرباطخ.ع.نحطورو،الرباطلمديخةالجيسةالحوالة
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العائلةاصم

بركاصر

بلانبو

!رو

برادو

بصر

بريق

بلامينو

برب!

بونو

بنطاهر

نجدهانص

بنطوجا

بنلول!

بالسيو

بزازة

بلانكو

بلافريم

بلرور

بنضيف

بنمنديا

بلفقيه

نجقدور

403

هلاحظات

أفرادهامنعددتقلد

عهودفيالامينمنصب

موجودةزالتما.مختلفة

موجودةمازالت

هوجردةمازالت

هوجودةمازالت

موجودةمازالت

موجودةمازالت

موجودةمازالت

موجودةمازالت

موجودةمازالت

موجودةمازالت

انقرضت

انقرضت

فأصبحتاحمهاتحرب

مازالت-الأيضتسى

موجودةمأزالت

انقرضت

انقرضت

انقرضت

موجودةاتمازا

موجودةاتمازا

الحائلةاصم

بنعمرو

بلكاهية

تكيص

تمود!

ايونى

جورلو

حمر

الحمرى

لحدادا

لحافيا

لدفاقا

يأسد

عنوند

لدكا

لرندةا

لرندىا

كيك

كاشلؤ

نببرو

الزبدى

الزهراء

ملا-ممظات

موجودةمازالت

مرجودةمازالت

موجودةمازالت

موجودةمازالت

هوجودةمازالت

انقرضت

هرجودةمازالت

بالمديئالعلمبيوتمن

موجودةمازالت

العرمنوهناك،انقرضت

الدعنونية.

زنقةوناكانفرضت،

.الدكوجامعالدك

موجودةمازالت

أفرادهاهنعددتولى

مازالتعدة،مناصب

أفرادهأمنعددتولى

مازالت.،الننلارةخطة
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زضاوضم

ضهيفور

كريبو

ك!يليضمو

كراكشر

كضظرون

كديرة

اطوضىأ

اجار-!

لميرو

مارصي!

مرلاضمو

مل!ت

هرينر

متجنو3-

مدون

المراء-

أمدورأ

موجودةسازاكت

موجودةمازافت

هوجودةمازاكت

موجودةمازالت

كراشكويكيهاصهنأفه

اضنافاعا!اض!-ابتقدير

موجودةمازاكت

انقرضت

موجودةمازاكت

موجودةمأزاكت

موجودةمازالت

هأفرادهامنعدداشر

أضعدياض.وااضنجيمبا

هوجودةمازاشت

بألمدينة.أ!ل!أبيوت!-

هرجودةمأزالت

هأفرادهأصعددايصتهر

والحسبةا!ضأءانجطط

والأمأنة.ا،ا!ماوا

موجودةمازاخت

موجودةمازالت

موجردةاتمازأ

صيرون

ضاكة

شورعا

اسماليأ

عدون

لردو

فلوريد

فنجرو

فنحيرو

اغرطىأ

اضطاليا

اغصرىا

مريون

توبيا

سباصة

اصنس!هاضرا

نضكلانضه

نضنتياك

انقرضت

موجودةمازالت

هوجودةمازالت

موجودةمازأكت

انقرضت

رةاصصاإوااحسفارةلأاشتهروا

موجودةمازا!

انقرضت

موجودةاتمازا

انقرضت

موجودةمازافت

موجودةاتمازا

موجودةمازالت

موجودةمازاخت

انمرضت

موجودةمأزافت

انقرضت
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)9(

:بسلا)"(الأندليةالبيونات:ثايا

ملاحظاتاالحاثلىالاصم

زيبر

لحصارا

فنيق

عطيةابن

خالص

الأيض

حملون

ا!طار

.موجودةمازالت.غرناطةصقوطبحدالمدينةاشوطنوا،\ابالمدينةالحلميوتمن

.موجودةهازالت-غرناطةصقوطبعدبهااستوطنوابالمدكنة،العلمبيوتمن

.موجودةمازالت،بالمدينةهامةأدوارأأفرادهامنعددلعب

مدبنةواصتوطنوااياسع،القرنأواخراضبيليةمنمدمرابلا.أعلميةاالأصمن

المدينةئهألفيالبهرحمومأزالبسلا،ذلكبحداصتقرواثمأولأ،الرباط

مواجهةنتيجةفاسالىذلكبعدالهجرةالىاضطرواالوم.حتىباحمهميعرف

اللاويين.وبينببنهم

موجردة.مازالت.رندةمدينةهن

.موجودةمازالتبلانكو.بأولاديعرفونكانوا

انقرضتالبحر.رلاسمنعددبينهمقرطةهن

ناصبالعائلةهذهأفرادمنعددتولى.غرناطةضوطبحدبالمديةاستقروا

.موجودةمازالتالحلوية.الدرلةعهدفيمهمة

الاية:اخعادرط!انجدوثهدافياكصدتا

الفعف.تارءاخيف،اأصلاماعدم.

الوجزلاتحافاصلاوى،اعا-+تعصد

صلامديخةيولأت،اخاءبلقا-

بالعلىوتيندلعاعرالفكريلامشابرارى،الىابر

.395عدداسلاطباخ.ح.غطوطسلا،لمدنمةالجيةايةالحرا

8 indigbnos .4 Sillهولا*اgrand.s+ا,Jean Coustb

03http://kotob.has.it



بنائف

بها،المتساكنةالعناصروباليبالمدينةالأندليةاجةالجأبيناجماعةمواجهةأيضافاسشهدت

بايودىالذىالأندلىبأصلهامعتزةمفتخرة،والعلموالروةبألجاهالجاليةهذهمنفثةاصتأثرتفقد

له:تقيدفييأيهرهـ(1138)ت.الأندلرالكرارىمحمدبنأحمدفهذانبها)15(،ضرفإلى

الأنداسيةالعدوئمنخرجالذنطاخرناطىاالألدلىالكرارنط...محمدبنأحمدلىلهعيدأن"فاعله

منحسيبوالله،وجههاللهكرمعلىمولاىبنأحمد...بناللهعبدابنوهوفاس...ميتازةإلى

وأسألسنتى،قيطعنمنحباطهوارضوت،أوغيرتأوبدات)ذاحبىاطهوانبا،فييؤذينا

جابن..0")11(.عليهودعالطاررنها،الطيعابهأناطهأ

هذالطاجحثباالمحافضةصعمومأالأندض"ولأهل:اغادرىاأسلاماعبد)ايهأشأرماوهذأ

منعليهممدمإذانجيثوالأزمانالأمانرصائرلطاغيرهمكيرما-اضسباعلميفى-اصأنا

كلتواستفهموه،تأويهالتىوفصيلةوأيهجدهصتاضفصلوهاليىويدلياجوتاميتبيتإلىينتب

عندهمولايةاء!خبراصحةاجآطابهكتببذاثعلمأعهأحاطواإذاحتىوبلدهوثموارره

دونافيبصدقالجوابوردفإننائيةأوكانتتريبةمنهامدماذتىاضأحهةاإلىأمماتباوتوجهأطثها

ضريدأأرضهمءوأخرجوهضديدأتعزيزأعزروهوالاجب!حرتهوعظموامكانتهأحلركذاطث

محوطة...")12(.الأدعباءصواحابىمفبوطة،أتاثأنابىفكانت

اغردوسبأالأعمىالافتخارهذ!أندلى،غيرأصاصاغاج!تا!لماءااصجماعةأنكرومد

بسكنالمالأندلرأنظنوالأنههوالأناب،اضارباوالجهااضعصباإلىأصحابهونسبواالمفةود،

تعددتالأندلىالىالاصلايةواهجراتاحملاتأنررواوماالأنصار،!توالحزرجالأوسغير

الاسلاماعبنقوأكل،وغيرهماصودوااجةاصةاوااغوطاإلىبالانضافةاسبربر،واالأعرابءاخلاطودملت

مانورد-الأيهراصالفا-مأرةم.ذكرهماالىفبألاضافه،)3I(بالملمنكاملااتزاجاوامتزجوا

)15(

)11(

)12(

)13(

29.للخون،نصحبةبأؤ،م.

.18الاعاط،بوجندار،م.

438افيلةالانواركتابه!هـ(5201)ت.الاندئرالمرسىاسيخعاعد.ميقواءماايضاانطر 28& 27t

.761؟،

هلاحظة:

M.بهحمرر-لاحظاذالاجات،اتاسحااافاالاعزازهذاجا Keatinge-ريارتهأثاء-ثلا

"صكان.باقيصاكدراصلههثتيقئدرنبهالاندا-تأن1785ضةاطمعرب

انظر:

111313.in .H .T Vol. XVIII, Fasc, unique,9791-7891 D:أ,Travelsin Europe and Africa

.36note!

.'4لمورد،ر!أضكلنقلاالعاطر،العرف

27.ر:1يركة،ححى،م.
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الأندل!،علىالاسبانلاسنيلاءتعرضهبعدهـ(،0117.)تالثركىالطيببنم.الثبئذكره

صرحاءغيرأنهمإلافاس،فيعدنأ)الأندلسيون(منهم"كثير:فاسالىالاندلسيينوانتقال

....")14(.الأنساب

هذاعصرناإلىآثأرهبحضاستمرتبها،لأالتياخاريخيةاالمرحلةبانتهاءالجدالهذايئتهيلم

بلادمنأصلهكانمنكنير"...:الصددبهذايذكر،سودةبنالسلامع.الثخمهذا-

المرادليىالأندلسالىالانماءلأن،كذلكالأمرولي!د،ترولاشلثغيرمنالاصلعرلطالأندل!،

مرحيثهذازماننالطخصوصاأجيالعدةفيهلهالا!لامليعريقأنهالمرادوإنماقطعا،عردمنه

.(..")ولالسنينمنتآتعدةغرناطةعلىالاسباناستيلاءعلى

تفرضأنحاولتبالمدينةاجماعيةكقوةنفسهاتفرضأنالأندليةالجاليةحاولتماومثل

عرخاالتيالسياسيةالأحداثمنالعديدفيصاكتإذ،بالمدينةوزنهالهاصياسيةكقوةأيضانفسها

)16(.المنطقة

بهابعثاحماعيلمولاىاللطانرسالةففىاللمطيين،معالنفوذتقتسمأصبحتأنإلى

أفردناآاليومماس...أهلمنواللمطيينالأندلسيينكافةإلى"0000:يذكرفاس)17(مدينةلسكان

الله-رحمه-رصيدمرلاىأخيناعهدعلى)كذا(نعرفكمكنت......الخصوصعلىبالحطاب

،فاسأهلعمدةوهمفأسأهلهمواللمطيونالأندل!الحقيقةوفيالعيز...ومنكمالجي!قمنكم

...")18(.وغيرهماسلديةامنالنفيرفيولاالعيرفيلايعدلاومنالألضالدجاجإلا7فماغيرآوأما

صاهمواعلماءبي!3منظهرإذ،العلمىالم!دانفينفمهاكذللصالجال!ههذهوفرضت

:ا-فصرصعلىليممننذكر،بالمدينةاسلميةاالحياةل!وافربنصيب

)14(

5()1

)16(

)17(

8()1

803

الالف.حرفالر!وس،فاعو

ملاحظة:

892.-1:092نفج،المقرى،أ.انظر.توزيعيواماكنبالاندل!،العرباستطانعن

.3س،الاياازالة

3،038و2646&،2و1:9،ير،القادرى.م:ئلاانظر 376& 371& 363L...

انظر:الدراطتومن

"NormanCigar, "Societe et vie politique 9 Fes

14-11110559791-7891,,in.H .T Vol. XVIII, Fascicule unique

تفرتة.مواضعوبا!ها،فاسمز-كأ،م.

صكانالىالرسالةبهذهنجث،الاصبانيدصلاسنرجاعهاتجةمدصنمجاصرأن!اعيلمولاىاللطأنقرر

اطحملة.الفروريةالاهرالتقديمأوالسلطانالىالجنودلارسال17،/هـا0113.سنةفاسمدية

بمجلة:الرصالةانظر

115-114.H..T Vol. XV- Fascicule unique,,7491 PP
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:م(1515هـ/219.)تالدقون)91(محمدبنأحمد*-

ورووأ،المربيةاللغةوقواعدالفقهفاسطلبةعنهأخذوتدسقوطها،قبلبغرناطةالأمرأولدرس

أليلف.شواهديثرحليالتعريفبدايةكتابهعه

.5(؟/7هـ؟79.)ت)02(العدىعلىبنمحمد*-

أهلهمعبنقلأنقبلبعملهبدأويخاسنة،12نجحوالاسبهانعليهايستوليأنقبلبغرناطةولد

-معا(غرآن،بعلومالمتعلقةوالمظرمات،السبعاغراعاتاحفظليالمثا!مضربالحدىكانفاس.إلى

ا!ط.وجردتوالانقانالضبط

.4016(هـ/1201)!.21(المصار)داسهبن

الافتاءليالسراجالقصار.مخلنسوقد.بفاسواستقرسقوطها)22(،بعدغرناطةمنأبوههاجر

فيالمحرب"محدث:كانإذ،البحثفيوالتعميقالتفكيربدقةواشهر،العلميةوالكرأسىوالخطابة

العلومسيماشتى،فونفيمتبحرأآإمام،الأنامسيدضريعةلواءوحامل،الاعلامالحلماءأحد...وتتم

والأصلينوالتفسيروالفقهبالحديثوتميز...عصرهأهلعنبالتحقيقمنفردأ...الرعية

2(.....")وواليان

محمد4*
:هـ(ا؟ه)!.هألاندلى)24(الغرناطىالمدجنالجناناحمدبن

علومبعدةاشتغل2(،")والطلبةبأيدىالمشهورةالحواشى"صاحب،بفاسالشرفأءمسجدامام

.والحسابوالفرائضوالنحو،خليلنحتمرخأصة،الفقهمها

محمد?*
ابنمجيىبنمنذراحفادمن:..(2201)!الاندلى)26(اصجيبىاعزلربناحمدبن

1()نب

)02(

)21(

)22(

)23(

)25(

)26(

عند:ترتجهانظر

131رقم299-ر:ادرة،القاضىلنأ.

.:301-1801أنمار،المقرى،10

.231الهاخ،الفاسى،الرحمانع.

عد:ترجمتهانظر

6.و9رتم213ض2درة،،القاضىبنأ.

.491ابتهاص!،الفاسى،الرحمانع.

316.،روضةالمقرى!أ.6،ر2رلم2:روادرة،الماضىبنأ.:عنلرجمه

792.غبر،يمنالاعلامالفاسى،اللهع.

.125،صفوةالفرالمط،.م

والصفحة.الممدرنفرالفاسى،اللهع.

07.الابق،المصدرالفاسى،اللهع.

196.رتم236-2:235درة،القاصى،ابن

.1:177لر،القادرى،م351.،الاعلامالفا!،ع.

.1:152سلوىالكانيم.06،عفوة،الافراق،.م06،الففاط،
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ب؟مؤلفاتله،بفاسوالتصوسبالململيالأعلامأكابرأحدصمسطة)27(،ثوارأحدمصور،

اضموف.ا

أحمد:بيممننأيهربها،الأندلسيةالجاليةأفرادمنالمتصوفةمنعددأكذلكفأسوعرفت

المحاص)"2(،أمسالثخأصحابمنالأندليالرماأسعلىبنومحمد(،)ووالأندلىالمرارمرسيابن

حبيبوأحمد)5؟(،المحاسنأباالخأيضأصحب،المدجناليطارالأندلىيوسفبنوعلى

(.)32الأندلىمحنابنمحمدبنومحمد(،31الزلدة)الأندشى

:بغاس)؟ر(الأندليةاجوتاتا

)27(

)28(

)92(

0()3

ر()1

)32(

)33(

031

2.وو:2الابق،المصدر،القاضىبنأ.

263.:انثر،القادرى.م182c،صفوةالافرافي،.م

.291بهاج،انناسى،الرحمانع.

327الابق،المصدرالفاسى،ع.

و6و:2سوة،فياليها.م،916صفو6،،الانرافي.م43X،ايقاط،1:117،نثر،القادرى.م

.145ممغ،،الناصالمهدىم.013،ألالقاط،2:55tنثر،المادري،م.،177،صفوةلافرافي،.م

2:334.الهة،الدررالفادرى،اللامع.2:284cسلوأ،البهافي،.م

الاية:المصادرعلىالجدولهذافياعمدنا

وحدئا.تديمافاسيوتاتالاحمر(،ابن)يوص

لاتجاسجدوةالقافي،بنأ.

المنرىفاسيوتاتالفاسى،القادرعد

فاس.أهليو!ذلآسر!الكتافي،هاضمبنابصراعد

.الانفاسسلوةاليهافي،م.

لالاس.ازالةصدة،بناللامع.

13.ر114،،113:أوقأميخلمالميهروعلىفاس،لمديةالجيةالحرالات

http://kotob.has.it



العائلةاصم

دراسنآ

معارآ

لأبأرا

الابرفي

الألض

الأحمرابن

الارجى

الأزرتسابن

الأموى

الأمينالم-

ندرضىلاا

خىندلأا

الاضيلى

امخلاصر

أ!اجيا

باسو

ملاحطات

وحرفةمعاشأهل

انقضوا

الرسومبعضفيتكتب

وعلمتجارةأهل)البار(

انقرضوا

وفقهاءعدوليخمكان

انقرضوا

اللرجبى،الآنلهميقال

الوثائقبحضفيوتكتب

مرجودةمازالت.اللورجب

الاطباءمنعددفهمنبغ

مرجودة.مأزالت،والعدول

الأندل!ر،ملوكأميةبنىمن

العدولبعضيخهمكان

والفقهاء.

بهارينطبقوعلمتجأرةأهل

بلمين:كالآلي

لندرثى،الوئائقبعفرلط

حبارةأهلى

موجودةمازالت

انقرضت

وانروةبألمألاسبروا

ضشواا

.ةموجود

مازالتاجنأءانجرفة

الحائلةاسم

البحر

البرجي

برلة

لبزار

لبلاج

لبلجي

لبلن!ى

بقىبن

اجسة

اسبواب

البياز

البياض

اجيجرىا

البيرند

اليطار

اجينا

ا!او

ملاحطات

المتسوفةمنعددمنمبرز

علمبيت

مارسوا)بألمدجنين(وصفوا

منعددمنموبرز،الفلاحة

.موجودةماربالت.القضاة

انقرضت

وبحارةوحرفةمعاشأهل

.ثروةأصحاب،باجةمن

انقرضوا.

انقرضوا

انقرضوا

حرفةأهل

بحضمنمبرز،حرفةأهل

.موجودةمازالتالحلماء.

وحرفةومحاشثروةأهل

انقرضوا

بككلبمكناسيوجدون

،معاشأهلالبو،من

،انقرضواوحرفة

مازالت.وجاهئورة،أهل

مرجودة

وحرفةمعاشأهل

منأنهمويأيهرون،غرناطةمن

الراج.أولاد
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العائلةاسم

التويرى

تيئروا

لجداصا

لجرندىا

جنرىابن

الجنان

حأضر

الحجارى

حجيج

لحدادا

حرزهمابن

اللهحزبابن

حكونابن

حكيم

حسنابن

حسونابن

الخراط

الخميرى

الدببب

اررراجا

312لدر

312

ملاحنلات

وحرفةمعاشأهل

انقرضواوجاهثروةأهل

وحرفة.معاشأهل،مالقةمن

اغر.اوصناعةومالتجارةاهل

.انقرضوا

مدجنون

انقرضوا

وجاهعزأهل

انقرضوا

وحرفةمعاسقأهل

انقرضرا

انقرضوا

وحرفةمعا!قأهل

وخانبةوجاهثروةأهل

انمرضوا

ومالوجاهوحرفةمعاشأهل

انضضوأ

انمرضوا

العائلةاسم

لدتون

لدنولط

لرندى

لرعينى

لرفاء

لروحمي

لرمجالط

لنريدى

الزجألى

لزرماءا

عزمونابن

الزعيم

اصلادابن

زيكون

طارةابن

الطرنباطى

الطرون

الطريافي

اطليطلىا

طورة

طويطة

امماتبا

كحيلا+2

ملاحنأات

نقرضوا

نقرضوا

وجاهثروةهل

نقرضوا

نمرضوا

نقرضرا

مازالتوحرفةوجاهثروةأهل

موجودة

انقرضوا

نمرنأطهمن

موجردةمازالت

انقرضوا

انقرسنوا

انقرضواطرلانه.من

انقرضوا

انقرضوا

وحرفة.معاكأأهلاغة،ماصت

انقرضوا.،برجهمن
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الحائلةأسم

الكيكص!

الكرهى

اللبلوطي

اللب

الدربول

اللمارحمي

اللوضى

الل!ينى

المال!رى

برايس

المالقى

مجبر

محرز

مخلوفابن

المدجن

المدرع

المراد

المرادند

المرجي

المرطال

المرصى

المطرنط

الجطرش

ملاحظات

ق!معاأها-،في!ضرص-

وحرفة.

مازالت،وحرفة3-معاأها-

موجودة

وحرفةمحاشاهل

انقرضوا.كرناطةمن

انقرضوا

لوضةمن

ومالجاهأهل

انقرضوأ

مأنالومعادق،أهل

معاصقأهل

محاشأهل

وحرفةسأشأهل

ذكرلهممازل

وحرفة

وحرفة

وحرفةمعاشأهل

وحرفةمعاشأهل

ومالعزأهل

انقرضوا

وعلموحرفةمعاشأهل

وحرفةمعاشأهل

العاثلةاسم

المنظرى

المكاد

المقنا

المقسر

اضكاصىأ

نوار

النيار

صالاج

صاعابن

المخراوى

الصدنط

الصغار

صسة

عاصم

عيادابن

العبدولط

العجل

عدةابن

عذرةابن

عديل

العزد

ملاحمأات

تجارةأهل

وحرفةمعاشأهل

مازالت.وحرفةمعادقأهل

هوجودة.

صالاسالؤلائقبعننفي

انقرضوا

موحودةمازالت

وحرفةمعاثىأهل

موجودةمازالت

وحرفة.محاشأهاس

وحرفة.معا!قأهل

مازالتوحرفةمحاشأهل

موجودة

انقرضوا

انقرضوا

انقرضوا

انقرضوا

وحرفةتجأرةأهالا

.موجودةمازالت

الخرازة.مهنةمارسوا
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العائلةسما

عدلوج

عروجابن

العربطابن

عزمان

Alip

العقرب

غازى

الضسيع!

الغزال

غزلانابن

بوغلوظ

الغماد

الغسالط

,r u

الفظر

فرج

فرحونابن

النرطاخ

فنجرو

الطيبي

المقورى

الوجارى

وعدونابن

ااباصلوقط

يحلفابن

314

ملاحنلات

انقرضوا

انترضوا

انترضوا

ريجدونفاسمن7انترضرا

بكلآبتطوان

انفرضوا

انقرضوا

رحرفةمعاكأأهل

مازالت،مالقةهن

وحرفة.معاشأهل

انضضوا

وحرفة3-محاأهلى

انترضوا

مازالواوحرفة!إؤأها-

غرناطةهن

وحرفةمعاكأأهل

انؤضوا

ومازالوفاسمنانقرضوا

بتطوأن

انترضواترطةهن

وحرفةجاهأهلبتطوانمازالوا

وحرفة.معاشأهل

جيانعملمنشقوزه،هن

انترضوا

غرناطةمن

انترضوا

مازالووحرفةمعاشأهل

العائلةاسم

الفندرس

لقدوصا

القرطبي

الةرميدى

مزمان

تلمون

القلصاوى

لتظرىا

لقصارا

ساصانابن

السبطرى

سبعينابن

الراج

سليمانابن

سطجةابن

سنكليو

الثاطبى

الشبرى

الثبيبط

النري!

النريني

السباخ

الثوامق

الهيأض

الوراق

الوماد

فيبأا

!علابنا

ملاحغاات

انقرضوا

انترضوا

مازالوا،مرطبةهن

رحرفةمعاشأهل

وحرفةتجارةأهل

انترضوا

انترضوا

انترضراغرناطةمن

اننرضوا

انترضوا

وتجارةوحرفةمحاشأهل

مازالوا.

وحرفةمعاشأهل،غرناطةمن

مازالو

انقرضوا

انقرضوا

انقرضواضاطبة،من

ممازالورحرفةمعاصقأهل

وحرفةمعاكأأهلاضبيليةهن

انقرنأا

أنقرضوا

انقرضوأشلب،من

معاشأهل

وحرفةمعاضةأهل

انترضوا

بمكناسمازالت

انترضوا

انقرضوا
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مضا!ى

ضينىلويىلاحظفقدبها)"ر(،الأندلهالجاليةأفرادمناستقرارأيضأمكناسعرفت

تقليدالاهيمابمكناسشأهدهاالتيالقصورأنعثراثامينالقرنفي-مثلأ-2!ام!5.،

علىبينامننا!كر،بالمدينةأندلسيةعاثلاتعدةالعلمىالميدانفيبرزومدالأندلى)رر(.علمعمار

:الخصوص

السابعالقرنمنتصففطالاسبانأيدىنيسقوطهابمداضيليةمنهاجرت:الرقادعائلة-

بنعلطبيممنمبهاس،إلىأفرادهابعضانتقللمأولا،بقاسواستقرتالميلادى(،13)الهجرى

ت)الرحمانعبدابنهؤلولىالكبير،الجامعمومتفكان،غازىابنالامامأمرانمنالوماد)،ر(،عمر

.فيوشاركو(،القضاء)7وأحكامالنوازلفيبالتفلعاسهر،وقدبه،التدري!(1528هـ/834بمد

كائرويضرهابالأسوامسالحملفيالاسلاسبينأحقيةوناصر،البلديينمكلحولالكبرندالجاظرة

الم!لمين)8،(.

الخصوصعلىبيممننأيهرالعديين،عهدطوالالأندليةالايرةهذهفيالعلموسينمر

ر(.ا)6135هـ/ا220عامبمكناسقاضياالومادمأسمبنعلى

منونأيهر،الحلوىالحهدفيخاصةكذلكبالعلمالأسؤهذهاشتهرت:البجيرىعائلة-

عهدع!!القضاءتولى(مدرس،بليغخطيب،أديب!فليب:اليجرىالسلامعبد:علماثهابين

(1)41(.اللهعبدمرلاىاللطان

فهرس)يفم1578رممبالرياروخ.ح.مخطوطناسحأناثمالبيلعلنأيهر،لذلكاضأراتعذتور()34

سكلانمنالاندلى،اباضى،علابنماصمبنعلىهوالقلصادى(ورحلةهارى،وبرنابميب!ورى

هـ.129سةترقوبهامكناسفاضوطنالمزبالىهاجرمالقةضرقيبلقحمن

Recherches...,345:2)و؟(

158-3:915صلوأالكتافي،م.()36

.278-5:927لقاف،ريد&،بنالرحمانع.()37

و.08ظ،97،يلحوننعجةيارة،م.)38(

.5:457-458قاد.،ؤيدان،بنالرحمانع.)93(

5:357لقاف،،بطينبنالرحمانع.()04

41()t.4:132يقازيدك،بنالرحمان M
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عبدمولاىالسلعلىنطيبغريطالهأدىبنمحمد:أفرادهابينمننأكر:غريطعائلة-

عبدبنمحمدصيدىالسلطانعهدفياصوزر:غريظمحمدبنومحمدهثام)42(،بنالرحمان

)43(.الله

:بمكاسالأندلسيةالبيوتات

يعزىبنأحمدتائدههـالى1121عاممحرمأوائلفيأوامره)سماعيلمولاىالسلطانأصدر

خاص)4"(.ديوانفيذلكوبتدوين...المكناسيةحضغساكنيوأنابأحاب"لخقيقالحرأئثى

بمكناس.الأندلسيةللعائلاتخاصاقسما)،4(الديرانهذاجأمعخصصومد

.4:242يياف،،ريدانبنالرحمانع.()42

.4:248لقاف،،زيدانبنالرحمانع.)43(

.158،اللطفابزع،زيدانبنالرحمانع.()44

الأيهر،الالفالمصدرفيريدانبنالرحمانع.نصهأثبت!ر702عددبالرباطخ.ح.نحطوط)45(

164 -ISS.
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العائلةاسم

أبراصمابن

حليمةابن

الحاجابن

الكر!عبدابن

الرخاأبو

ازلويزر

أ!لفاع

لازرقا

مساعا

اصيقال

الأضقر

القادر()عبد

البيخرى

بوراس

التانؤا

البتولي

البيافي

ملاحماات

انقرضوا

وئروةعلمبيت

موجودةزالتما

مالقةمن

موجودةزالتما

موجودةزالتما،غرناطةهن

يخهمكانغرناطةهن

وصلحاءوفقهاءعلماء

أنقرضوا

كرنأطةمن

اسيليةمن

هوجردةزالتما

انقرضوا

انقرضوا

علمبيت،غرناطةمن

زالواما

غرناطةمن

انقرضوا

يتاثحيلية،من

انقرضوا0علم

أنقرضوا،مالقةمن

علمبيت

انقرضوا

المائلةاسم

برقوق

البياضي

برجا

الخزمارى

الدتهمودت

لزناليا

طوخهة

ئتسكد

للبا

اللمتوفي

المسطاص

)احمدالمعئى

عبدبن

(الرحمان

)خم(الصفار

الجاجالصنار

ابراجمم

الصنار

()رمضان

الصفار

منتذتة

القادرعبد

العرببن

)الحاج(

القادرعبد

)الحأج(

ملاحمهات

بفاسأفراديابعضيوجد

مالقةضرلبلتس،حصنمن

انقرضواعلم.بيت

معاشهلا!ثبيلية،من

موجودةزالتما،وحرفة

مرجودةأإلتىمااضبيلية،من

انقرضوا.غرناطةمن

انقرضوا

انقرضواغرئاطة،هن

وطاسةعلميت،غرناطةمن

انقرضوا

انقرضوا

هرجودةأإلتما

موجودةزالتما،غرناطةمن

موجودةأإلتما

هورناشوسمن

موجودةأإلتما

موجودةزالتمأ

غرناطةهن

غرناطةهن
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العائلةاسم

غريمد

النرناطي

رىلنماا

الفخار

فنيدمة

الفراص

القلتط

القبرى

القباب

القصرى

)أهللقصرىا

ية-الكد

(عبدريون

ضبليون

د!نها

هلاسا

وحوعد!ز

الوماد

!أ

ملاحظات

زالتمأودهلاسةعلمبيت،اشبيليةهن

.موجودة

انقرضوا

زالوامامشهورعلمبيت

غرناطةهن

انقرضوا

انقرضوا

انقرضواغرنأطة،من

زالتماكرناطة،من

زالت،ما-غرناطةمن

علىيت،المريةهن

زالتما

انقرضوأ

مشهورعلمبيت

مازالوا

انقرضوااضبيلية.من

انترضوا

ودهلأسةعلمبيت

انقرضوا

انترضوا

.ملالوبنىوهراك!بفاسيوجلون
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!اصثى

السلطانأمرالتيالجاليةهىالسعدىالعهدزبمراكعىاستقرتمهمةأندلسيةجاليةأول

علىالمورسكيينتوافدذلكبعداصتمرومد)6،(،الزيتونطاضحيليباستفرارهأالغالباللهعبد

الاسبانيةاللغةمعهاأصبحتأنالىاسبانيا،منالمورسكيمطردق!إرصدمربحدخاصة،المدينة

انتشارها)7،(.فيالعربيةاللغةتدافيبمراكق

أصبحواالذىمالدورحديثا،الاصلامالىدخلواالذينالاصبانمنكبيرعددوجوالىؤشير

أيامالوانفتحليهؤلاءبهقامالذىالدورمثلاننىلا)ذبألمدينة،الياسيةالحياةزيلعبونه

والدور،بالمدينةالاسبانالأسرىمنكبيرعددوجودأضاننىلا!،الذهبىالمنصوراحمدالسلطان

بها)8.(.العامةالحياةدبلعبونهكانواالذى

.موسففأثناء،بسهولةتسجيلهوكلكنبارزاظلبالمدينةالأندلىالوجوفانالعموموعلى

أهلجاءلم"...:!ولبمراكقسلي!انمولاىالملطانترأ!اعيدصلاةلحفلةالناصرى

ينهرجونوجحلوايخ!هم،عنبهوامتازواأخفر،لواءأيديهموبنالحمراء())Uالقاطنبنالأندل!

...كهـ)".(.البادمد

علىبينهمهننأيهربالمد!نة،الجاليةهذهافرادمنعددبروزنسجلالعلمىالميدانوفي

:الخصوص

:1613(هـ/2201.)تالاندلى)5،(معيوبابنمأسمبناحمد5

للطلبة.بتدلىسهاواضنفلوالتجم،أبدسةالحسابفيبرع

الأنداعلى* :؟؟16(/0؟601حوالي)ت.لى)او(براهيمبن

بعضوعلاجالنأفعةالتغذيةطرقدالأزاجيزونظم،لطلبتهوعلمهالطبميدانليمهر

.الأمراض

وو.5يلعردى،الرجمانالز،ذالقاصمابر)46(

)47(442:Iعي*ء"....,G. Deverdun

)481265,MermolCarvajal, 'I Afrique

8،.الورل!،الماحين()94

.2283.286:لاعلام،ابراهيمبنوالباس،مفوهالافرافي،م.كدترجمتهانظر()05

9:222.لاعلام،ابرلميم،بنوالباس121"نزتالافرافي،م.عدترتجهانظر)ا؟(
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:1641(هـ/5101بعد)ت.ؤ()2الحجريمأسمبناحمد-*

العافيةورأينا"...:الصددهذافييقنبلاذ،9915المنصورعهدأواخرمنذبمراك!أضقر

السلطانلدندبالترجمةواشتغل")3؟(،-اللهرحمهأحمدمولاتدماتأنالىالبلاد،تلكفيوالرخاء

أحمدالخصوصعلىمنهم،العاصمةعلماءمعحمبمةعلاماتربط؟والوليد،الملكعبدوبنيهنبدان

الرحمانعدبنوععيىمراكى)هـر(،هنخروجهحينلهالمودعينمنكان)ذافي،السويابا

؟و(.)السكتافي

وكذلكتفرمة(،)مراضعلمدفىناصبركتايهخلالمننفهالرجلمحااييتلكهيحالياتربةاحن()52

.الموضوعقجديدلثىتاتفلملهتربتاييالمصادرباقيأماالجافع،الرولكتابترتجهخاتمة

2،لمدفى،ناعر)53(

.133الابق،يلصدر()54

.134"ال!ابقالمصادر)5؟(
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انكلصطمب

لأ"مما؟يألطماتجطوانالمتقرةالأندليةالجاليةلأن)الأندلعى(داودم.الشيخلاحظ

الىتكنلمهجر3أنالاب،والأالحلماهلمنرجالمنهمكانالأندليينالمهاجرينأنفيهضك

العاهرةالحوأضرمنويضرهماوتلمسانفاسالىبلوالطعان،للحربمعرضاكانتألىتطوان

منوقربها،والدفاعالرباطحدوفيلوتوعهانظراأنهفيظهرالمد!نةهذهأما،والآداببالعلومالمثهوزه

الصناعمنايهمانضممنمعالحربرجالعصوصمناليهاالمهاجرونكان،والقالالجهادميدان

الاجماعيةالحياةليالجاليةهذهتأثيرعلىاكدفإنه،الملاحظةلهذهابداثهرغملكنه")،و(.والمزارعين

ليالعريةالاصلاميةالمدناخرياتمنن!خةأتظوان(كانت"،..:الصددهذافييقول)ذبالمدينة

سكانمبلغعرفنا...غرناطةمنكانواالأندلىهنعليهاالوافدينجلأنكرناو)ذأالأندل!...بلاد

فلقدومصفع،ومتجرومثرب،ومطعم،وملبسسكنمنومظاهرهاالحياةوأصاليبالرليمنتطوان

والتنميق،التزليبلطالذوقوحنواللطفبالرمةامتأزخاصطابعانبتطوأنالاجماعيةللحياةكان

و(.والوامع...")7الواجببينوالتوفيقوالأزماتاثماكلحلليوالمرونة

بألمنطقة:أندلسيةعلميةشخصيات

*ه
كار،لىممانوأزليفقيه:1528هـ/349.)تو(الاندلى)8الرقليمحمداللهعبدابو-

تجديدها.بعدبالمدينةفاضأول

ابنحقهفيقال(،1557هـ/469)ت.الاندلىالكراسيالرحمأنعدبنمحمد*

ولق!،مات...انالىخطهعلىوبقي،تطوانبمدينةالقضاءخطةتولىشاعرا،أديبا"كانعسكر:

التاريحة-ةالأرجوزةصاحبوهوويخرهما...)هـ،(،الجقوالةوابنالموافقنهم،صغرهليغرنأطةشايخ

الفغائل)5،(.هنوطاسلبنيفما،الماثلعروسة:الهامة

(:1653هـ/ا630)ت.طانية)61(محمدبنأحمد-+

توارثهـوقد0401سنةبتطوانالقضاءخطةتولى،نوازليفقيه،الأندلسيةبسطةمديةمن

ا"4االخصوصعلىبيممننأيهر،متحددةأجيالامديتهمليوالقفاءالعدالةختطيالأصهذهأفراد

)56(

)57(

)58(

)95(

)06(

)61(

.1:168،لطوانل!لا

.1:431،الابقالمصدر

14.ا:هلطوان،تا!نمد،يم.962،رمم2:2؟اول،القاصى،بنأ.

21ثوحة،

6591.صةبالرلاططبت

؟22.اباج،الفاسى،الرحمانوع.هـ،6301عامويخات،الاعلامالفاصى،اللهع.
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سنةالعدالةخطةلولىالذىطانيةوأحمد)62(،هـ7101عامالمضاءخطهلولىالذىالمادرعبد

هـ)و،(.ا370

:الأندلى)64(صةمند.اأ-، علىولحصبو

الأديب"صاحبا:زاكوربنم.حقهفيقالعشر،الحادىالقرنأواخرتطوانأدباءمن

65(<()...طيبغصنكلأفنانهمنوهصرمثب،كلالأدببيرودمنحاكالذى،الأريب

:بتطوان)66(الأندلسيةالبيوتات

ملاحظاتاالحائلةاسم

طلحة.ابن

الأحمرابن

اجزول

اشحاش

الأندلحى

ال!بهة

بوخرص

بايص

البانزى

بركاش

البرولي

بورطو

الوطى

اايين

موجودةزالتما

موجودةزالتما

موجودةزالتما

موجودةزالتما

موجودةزالتما

هوجودةزالتما

موجودةزالتما

موجودةزالتما

موجودةزالتما

ملاحظاتاالعاللةاسم

الركيك

لربفيا

لرندىا

زكرى

لطري!ا

نةطنا

يرلكندا

لكراسا

كرازو

لوقاش

للبا

للبادىا

لىضمرا

هوليا

موجودةزالتما

موجودةزالتما

هوجودةزالتمأ

هرجوةزالتما

زالتمأوحرفةمحاشأهل

مرجودةزالتما

موجودةزالتما

موجودةزالتما

1:927،تطوانتاريخ،د،م.)62(

:1.282اصابق،االمصدر()63

تا!نمد،"و.343'يلطربيلايخىالعلصي،الطببنوم.؟؟،اقين،ازسرشرزاكوربنم.)64(

.1:384-938ثطوين"

04.،ناقيازلرسر(65)

الاتية:الممادرعلىالجلولمذا!اكمدنا()66

أجزاء.15ثطاوفى،تاخفياروالة6عمدالرهوفي10

هـاجزاء.لطو!،تال!!،"م.
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الخضرى

الخطيب

ارولدا

غونرا

ينةلركاا

لرثوثا

لرويزا

عىلرفاا

ندولرأا

لرينةا

طىلضناا

غيون

لفخارا

لفقاىا

لقرطبيا

تحتيلو

تبرسة

مرجودزالت

هوجوزالت

موجودزالت

موجوزالت

مرجودزالت

موجودزالت

هرجودزالتما

موجودزالتما

موجودزالتما

موجودزالتما

انترضت

موجوزالتما

مدينة

الموفق

مندوصة

مارتيل

هرينر

المنظرى

مولاطو

نصر

صالاس

العطار

غارصية

القطان

القيحى

تريتر

الراج

سوزوا

يمالكر

موجودزالتما

موجودزالتما

موجودزالتما

موجودزالتما

موجودزالتما

موجودزالتما

انقرضت

موجودزالتما

موجوزالتما

موجودزالتما
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ن4ضنضا

كمقرالمدينةهمالالأندل!ريفحياتخذت،مهمةأندليةجاليةضفناونبمدينةاستقرت

بالقرميدالمقوفالبناءبثكليتعلقفيماسواء،بالمدينةجداواضحاالأندلىالتأثيرويدولها)70(.

المساجدصحونفيوكذاالجأزل،داخلبالزهورالعنايةأواغنوات،بأالمنازل!طريقةفياوالأخنج،

بألمدينة.

:الخصوصعلىبيامننذكرالمعارف،منأنواعأبالمدينةالأندلسيةالأسربعضتوارتتومد

اصداتااطىا-ا+-.المفر-أ*
.-و.لورلى.جسز-

أجيطرة.افيتوارثت:اجيطاراأسرة-

اجناء.افىتترارثت:ا-قwااأسرة-

)67(

)68(

324

بألمدينة)"،،.الأندا-جةالموصيقىفيتوارثتانتىالأخرىالأسركلعدداوهاك

.G Gozalbes Busto, Presencia de los moriscos en Tetuan y Xauen, in Religion, Identit6 at

374.:1,sourcesdocumentaires our lea morisques Andolous

.028بثفاون،والفكريةوالاجمماجمةالايةلمجاةاسايخة،االتإدرعدم.انفر
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أشي

البيوتاتبينومنبا،أندلسيةجاليةباستقرارالمنربمدنمنكغيرهاأسفىحظيت

:بما)"،(الأندلية

العانلهاسم

جدوببا

الرئدؤكأ

الفماز

القلحيين

لثئفويشا

هلاحظات

زالواامااسدالة،اخطةبعمدهمتولى

خططالعائلةهذهأفرادمنعددتولىاسبيلية،بأحوازاك!حصنمن

أسأ.زأما.والحبةالقضاء

51.وااتالعدابعفهممارس

ربالواما

زالوا.ما

اسدالةأخطةبعمدهمتولى

زالوا.ما

زالوا.ما

والحبةالتظارةخططالعائلةهذهأفرادمنعددتولىضقورة،من

اسا.زاما.والعدالة

زالوا.ما

لآية:المصادرعلىالجلولهذافياعتدنا)96(

وحدثا.قديماإيهوهاأضيالكانوفي،م.

الرجالثربمفيال!ل،جموبرالكانوفي،م.

.06رقمأنحىنظارةونحطوط154رقمبالرباطخ.ع.يخلميكرولاضى،الجيسةالحوالة
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لخاتمةا

فقد،كاملينمرنينخلالبالمغربالأندلسيةالجاليةهذهوضميةالدراسةهذهخلالتتبعنا

والملابساتلهم،المساعدةلتهقد!بهقامالذىارروروا،بلدهمفيوهمبهولاءالمغربعلاتةأولارأينا

المزب.داخلتوزيعهموأماكنهؤلاء،استقبالظروفاصيةتامرحلةفيورأيخاذلك،كلصاحبتالتى

طردوهمممنللاننقامالبحرىالجهادبمملياتللقيامانطلاقمركزالمغربمناتخذواكيفأيضاورأيا

بلدهم.من

ومدىوالخارى،والحرفيالفلاحيالميدأنفيالعملمجالاتالمغربلهمت!،كيفأخيراورأينا

ارربلرمأصى.واالفكرىالميدانفيمساهمم

ذلك؟كلخلالمنبهاالحروجيم!تانتىالخلاصاتهيفما

دارليأنفهميعتبرون-حصلماكلورغم-افترةاهذهفيالجأليةهذهأفرادظل:أولا

المفقود)1(.وطمالىللرجوعالفرصةويتحينونمؤتتة،هجرة

)1(

326

كانتوتطوانبفاسخاصةبالمسزب،الاندقيالعائلاتبمفمأنتأيهرالمصادرمنالعديدأنالقيلهذامن

:-ثلا-انظر-بالاندابيوتهابمفاتي!!ختفظتربوتتالىتزالما

81.I..D Abbou, op. cit. P

الاحادثغريب"ومن:لى(صفحةالمقدمةالمهر،)سوقيأقيماالاندلىئحاحاااللامجدبن.مذكر؟

بالعودةاملايوارثونهاتصورهمممفاتيعمحعط!تيزالونلابالمضبالاندا-طاهلىأنالغربييه-بمض-ص--مقهما

ضهرفيالصادرعددهافيالالمايخةتابتولعالحميماثؤلهجريدةص-ابمابابعضنقلوقد،ديارهماأط

المنربيةاليزلاتمنكراخفاظمبننراهمارمزىضأناتووانهاتتاح!!ذلكايدتانها2491ضةضتنر

واصحابهالهاأربابايوماكانوامنكانوعرناطةوترطبةطيطلةفيلاجدادهمكانتايىالقديمةالقصوربمفات!!

املاكهم..."اليهموتعودلكانهأجعوثون

الارستقرطينمنكثراانا109صنةتطوانزارتالتيمكسطفرب-الاتجيزيةامماتةاذكرتكأ

ذاهـا،06سةالاسبانيةالمفربيةالحربغايةالىالمفايرءبهذهجمظونظلواالمديخةصكانمنالانداصي!-

17.الاه!،منربفىجولا!جلرنى!المجدع.:انظرالاجانافذاكصادرها

اليء.نف!بتطوان،الحامةللخزانةاصسالقاالمحافظداصى()الانا!داحروأالمهدىاضاأكدوتد

بالاندل!.بيوتهامفاتيحلهاانايضاتدعىبفاص-)الانداصية(برداتعاثلةانايفاؤثر

لاالعودةيعنىابدايكنلمقرب،وتالىبالمفاتيحهو"لاءاحتهفاظانعلهاسأبهدايخبممافإنهكلوعلى

اللامع.اليخذكرهماايفاالقيلهذاومنالاجداد.تراثعا!الحفاظتجيلىص!فقصبا-ألاصلي،مرطنهم

مناوراقبعضخهمنوأخرج3891xصةأتاهلفا-طالانداحيةاخماداعائلةافراداحدانء-سودةاء-

الاندل!بلادمنبه6لواانهمريأيهرونا!لات،منمدخرصندوقع!دهمكاثانهوذكراممريم...االمصحص

ذلكقتحمالبضهذاانثمبوء،يصابتحهمنانعلىتحهمنيثاءمرتوكانوامها،فرواح!-

1:201.الالتبس،ازالةلظر(...(الكريمالقرآنص!حزبااربعه-صتافيهفرجدوقحهاصندوقا
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ألىيميلونولابهم،حاصةأحياءيسكنونفهم،متميزةأجماعيةفئةيكلونهولاءظل:ثانيا

الىوالفقرالحاجةأضطركهاإذأإلاالأندلىغيرمنتتزوجلاالأندلسيةفالمرأة،بغيرهمالاختلاط

نسيم.شرفيثبتالذيالأندلىبأصلهميعتزونودمذلك،

فقد،الأخرىالاجماعيةالفئاتمنالعلمىالميدانعلىاتبالاامصالجاليةهذهأفرادكان:ثالثا

سلمليرفيعةرتبمنممكنمكانتمبادينوهى،والطبوالفلكوالهندسةالحسابميادينفيبرعوا

المفردة.ألاجماعيةالريهبة

مستويين:علىجارفادينياحماساالجاليةهذهأفرادمنالكثيرعرف:رأبعا

فيتفانواالأندلسيينهنعدداأنالمثالسبيلعلىنأيهر:المتصوفةخدمةمستوىعلى-

المدجنلقبااليطار!وسفبنعلىالحسنأبوالصالحالثخكان....".:المحاسنألطالثخخدمة

يخدمكانالأندلىالنيارمحمدبنابراهيمسالمأباالثيخأن!...")2(،لمرافقتهالمعتادهوأصلا

.....)؟(.دارهمصا!فيويبهريالثيئ

لمواجهةكورقةاستخدموافقدجداواضحأقطابهوخدمةالتصوفعلىالأندلسيين)مبالان

ؤكانفالأندلى،بالنصارىاختلاطهمبسببوطنمليفرطوأبأنهمتمونهمكانواالذين،المغاربة

الدينية،بواجباتهالاعتناءعدموبالتاليالشاء،ومخالطةاللهوالىيميلرجل"نشايطيبمالمفرلطعرف

هذهأفرادبينمنمحتسبيننرىأنأيضاكرابةولاالدنيا،فيالزهدهيالثبهاتهذهلدفع)ذنفالطريق

أنهميثبتواأنهولاءأرادالايةفيأي،المغاربةمنتبعهمومنهواطنيملدرعأنفسهمالجالبة

والجدية.الاستقامةمنمستوىعلىالمغاربةثليكونواأنيستطيعون

ءقاديريفرضون)ذ،المسيحيينأعداءأشدالجاليةهذهأفرادكان:الجهادمستوىعلى-

باستمراريثيركانممامواطنيم،ضدوالعملالاسلامفيالدخولعلىويرغمونهم،أسراهملفداءباهضة

.الرهبانغضب

عاملالىفبالاضافة،السابقةبالملاحظةمناتفسيرهيمكن-أيضا-الجهادعلىواقبالهم

المفالىلةنظرفيفهولاءالمفاربة،اماملهمالاعتبارردعاملأيضانضيفأنيمكنالمسيحيينمنالانتقام

هتافهو،بينمفيابالتطاحنواسعالهمبالجهاداهمامهمعدمبسبببلدهمفقدانفيالسببهم

لظروفوقعمأعومو)نماالم!لمين،باليعنجهادايقلونلابأنهمثبتواولكيالمغاربةلمواجهةأيضا

نفسها.بالجطقةتتعلقخاصة

تستطعمهمةامتصاديةبامكانياتاجماعيةفئةننمكلونالجاليةهذهأفرادأصبح:خامسا

بيامواجهةأثارمما،المحدودةالامكاناتذاتالفئاتباؤعلىالنفوذهننوعاتفرضأنخلالهأمن

.الفئاتهذهوبين

)2(

)و(

22المحاصن،مرآةالفاسى،الر.لطم.

.اوالابق،المصدر
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كرالسادسالقرنلينفتراتمختلفلينخلفةسياسيةأدواراالجاليةهذهأفرادلعب:سادسأ

كلمنالأخطرلكنجنود،أوضراء،أوكمستعار!،سواءبارزاثورهاأصبححيثكر،والابع

داخللهممست!قلكيانخلق!يفكرونكانواعندماالسابعالقرنمنمامرحلةفيأنههوهذا

تونى.فيولاالجزاثرليلا.ياهد?ماوهذاالمغرب،

وبدأتوالساسى،الحضارى"التفوق"هذافقدتأنلجاليةهذهثلبتلم:وأخبراصابعا

عر.الابعالقرنأواخرمنانطلاتاوذلكالمنرر،المجتعأفرادباليمعتندبم

الوجودهذالمراحلالتأريخخلالمنبهاالخروجيمكناليالخلاصاتأهمكانتتلك

داإصاتالىمستقبلاالبحثاتجهمااذااصصتضحأنيمكنهاخلاصاتوهي،بالمغربالأندلى

سياعدنا-وحضا!لا()سياسيامعيةبمنطقةالأندلىبالوجودتتلقأبحاثانجازان)ذهونغرايخة،

المنطقة.بتلكالوجودهذاعنودقيقةمتكاملةصورةأخذعلى-ضكبدون
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الكامةالىاف!ا

والمراجع.المصادرفهرس:أولا

الاعلامفهرس:ثايا

.والجماعاتالطرائففهرس:ثالثا

الكتب.فهرس:رابعا

الأماكن.فهرس:خامسا

الدراسة.موضوعاتفهرس:سادسا
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والمراجعالمصادرفهرس:أولا

الحبلية:باللغة-أ

91(و1378/9)تالحباسابراهيمابن-

8391-7491بالىلاط،الملكيةالمطبةنصرر،برالرهابعدتحقيىالاع!.منبمرامم!بمن،الاعلام-

أحزاء(.)01

1681(-2901)تمحمددنيارأدابن-

6791.تون!اععقيقة،ا!تجة.دمحدخاقه.وتوتافرلمهأنجأرليالمؤن!،-

هـ/1914(798)تمحمدالازرقابرت-

.جزآن7791،ترن!،،الكرمعبدبنمحمدوتحميئدراصة.الملكطائعليال!لكبدائع-

1857(-1273.)تالطالبمحمدالحاجابن-

ك.2313عددبالربأطعخمخطرطالفرد،الجوهرهذاايهانتمىماالىالورد،!باض-

776/1374()تالدبنلانالخطيبابن-

أجزأء.789114-7391،القاهرةكان،اللهعدعمدتحقيق!رناطة،انجارفي،الاحاطة-11

7791.الرلاطشانة،!لمحمدتحقيئوالد!ار،المعاهدذكرليالاخيار،ممار-2

808/6014()تالرحمانعدخلدونابن-

الممدمة-

الأكبر.اللطانؤويمنعاع!هم،من،البرير،والمجمالمربأيامفي،اطبر،اتجدادروانالعبر،كاب-

1365/4691()الرحمانعبد!دانابن-

أبراء.؟في3391-0391بالرلاط،الرطةالمطبةم!س.حافرةانجارجممالانس،اعلاماعااف-

9102.عددبالرلاطحخ.غطرطالثرف.فياعاكلمولاىباخرايلمحلىاللط!ف،ابزع-

هـ/3؟14(.837بحد.)تمحمدعاصمابن-

.2648عددبالر،طحخ.نحطوطوض،اللهتدرلماايليمفي،الرضبخة-

1643(-5201/42)تمحمدالرفيععدابن-

ك.1238عددبالرلاطعخ.مخطوط،البيضرآباءليابخو"،الأنوار-

امحمدعودابن-

الحددان،15الةتون!،الممر!ة،انر!ةياجملةمتالوحدئتاتديماللاندلىايأريحيةالضوراتقتأملات-

305.-487ص،8391رويوز،91/03

الاندلة.اياريحيةانصرعىخلالمنالطواثفدولعهدنايةفيالمورعيون-

-،31.48ص435.8591العدد،الطميادمثبمجلةمقال

.8391،تطوانالطوالد،دولع!دليلاثلةوالاجماصالاسانرغ-

1214/9917()تالمكناصىمحمدعمانابن-
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.6591ال!لاطالفا!،محمدتحفيقالا!ر،لتاكفيالاكر-

حكيممحمدوزفيابرت-

891.رالر،ط.لطوان.حاكمةاطرةالت-

(91و1364/4)تالاكالمطمحمدعلىإبن-

د.11عدد،لرلاط،ع.خ.نحطرطو!،الرياطانجاربعضاك،،ايثرافاغأف-

.د42عددبالرلاط،ع.خ.نخطوطال!نرعدلمولاناالمهدىالعدودينبأنجأرالوجمز،الاتحأف-

هـ/هـ7،1(869)تمحصدعكرابن-

.7691الرلاط،حجي،مححدتحقيقالعايثر.القرنفثأغمنيألممربكانمنماينانيثر،دوحة-

2301/1616(.)تأحمدالقاضيابن-

لس.شةهدالأع!منحلفمنالاتجاس،جذوة-

7391.7491،جزآن.الرلاط،.والوراقةللطباعةالمنصوردار

أجزاء.وزوا74-0791بالقاهرةالع!يةالحضاؤمطبة.الرجالأعأءفياظجال،درة-

ابصور.الحلفةمآلرعلالمتمور،ابض-

.8691الرلاط،رزوقددوتحفيقدراسة

.0891()تاللامعدسودةابن-

.601و2عددبالر،طح.خ.نحطرطلأس.مدتقباللعنالأياس،إزالة-

029/1514()تخليلبنالاسظجدضاهينابن-

وايراجمالعمرعوادثليابيعم،الزهر-

.3691سنةيأدهلرا!سيابئمالالجحلقالقمبرنثفيكروبمرنثر

3391.ضةالاندلى،بمجلةالاندليالتموثر

15(ا4ه/029)تالرحيمعدبنمحصديجنرابن-

افيجمطبةانزى"جمبقالنعل"أضواءكابهضنالوخصينىبكراكونثره.العالةالهممدنط-

.7691ا/693اليضاء،الدار،الجديدة

عدالاجفانابو-

الفقهاءنظرفيالمورسكيينعدالة-

.صفحات83919،تونسالمورصكية،للدارصاتالنأقالحالميالمؤتمرالىسقدممجث

-الا!طدوالادب:كلالموريعكطللدراساتالعالمةللنةالا،لىالعالمةالمدروةالمالدةأعمال-

.8691.تونسالمورمحي

1728(-0114/27)تمحمدالافرافي-

اطادىاقرنملوكانجارلياطأدى،نزهة-

الرلاط.،يردىذثورات7791Xانفة،الطبة

تاريخ.دون،بفاسالحجريةالمطبةعثر،اطادىالق!فيعلحاءأنجارهناتثر،هنعفوة-

لولازلوسبا،لت-
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ةا!ار!،طةمنالبا!ص،الرطنهةكالمكةكطوطةخلالهنللاندلىالمورسسكيالحم!الوأدبلى"اببرعة-

61.ص-05ص81961اول،21/22الحددان،8الة،تونىاسة،

آ!نهلكالهنا-

.5591التاهزصنىحونتربةالالدلي،المكرلأرغ-

389/1532(عام.)تأحمدالبلوى-

.8391،وروت،الاسلاميالنربدارالعمرار.اللهعدوجفهنهدراتالثوسن.لت-

النز.عداللهكنبد-

.71-95ص،9591-5891والمإح،انكالحم!انل!إن،بمجلةمنالوالنرمة،.المز!ة"البحي-

-6والرا!ة،النة،771"نونبر،15العدد،انهلبمجلةمفالرمراق،ادمصب!الحضارى"اتطور-

.1؟1

مسمدكرفة-

1385/6691ا!كاطعمو،اينالملل!ايو-

جزء!.ق7591-71"ا،بفاسالخامىعمدمبعةالالدلى،لىالرامأمال-

77"ا،نارو،الاولالحدد،!ا!،الانادوالعومالآداليكلةبمبلةمنالالحموتين،نافراتمن-

.4"-7ص

سعمدعادل"لثاوى-

"ا.85دمق،اننهة،البعةكرناك.ضوطحدالاندلنتارغزدراسة:المواركةالالدل!وفي-

134/2691(و)تددبوجندار-

د.1287عددكالرياطع.خ.نحطرطا!ياط.اعمت!إجمالاجاط-

هـ.1345الرياط،التح!ا!دارغمن،التحمقدهة-

الحسنبوسنب-

8961ل!سنةالادس،العدداثانعة،الة"الهماية،دـاربمجلةمقالالمورمحة.الاعجميةلل!،تتييم-

71.ص-64صطبة،

المورمحةللدارطتانفيالعالميالمؤنمرالمقدمبكثالمورعة،العجبةالمكنر،تخلالمنواللنةالدفى-

صفحة.را؟8"ا،يتونى،

ص81961ابفاء،الداروالممالى،اللادالحثأمحمالضنلالعجهة،المساةالمررعيةاللنة-

701-911 f.

،8691،تونىالمورصكيالاطمالرالاد-أعمالضئالاعجمي،الادب!الحططللرهوزالحقيقيةالقمة-

و.7ص-"2ص

أحمديرضرب-

ه2891*يوزانسحة،النة24،العدداتهل،بمبلةمقاليالرتنال.المت!ةالمورمحةالجاية-

.293-354ص

النة21،الحددالمياهل،بمبلةمقالالبزبنا!ة.الدكهةاينتعقمحاآلدنمنم!لهةاهرأةعحمةعفر-

.287-224ص،81"ادولهواثانة،

المجدعدالزكي-
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،791،،الرابعالحددايون!عة"ا،معة"حوياتبمجلةمفالتوت-،الىا،خيرة1ا،نداجة1الهجرةكلتونانق-

.28-23ء

الجياعدامميي-

انرمةبمة4مقالنحطوطين،نيالرصلحادثألاقراءاتهيخلات!وهويهىبدكنهىالمورصك!-تمك-

13-3صر،849)دبخبر،رو/6؟العددا-،11الةلو--،،المثرمه

انركى،!لةمقابلكر.الادسالقرنرالمنريةا!،كالاتعلىاسماشاالاباىااطصر!اروييةاالحلميما-

.5/44ء-،8791يرنجا،))/51ناداسد1،تر--،لميريةا

نونبر24،-؟2الحددان8،الةتونر،المعرمة،انريميةباجملةأمقا،المور!توتفهاصمايخةااررواتا-

92.و-187ء-،ا819

.154اصةاقافرشالجمأناصلصا-اافكرناصةمسيص-اتيا-

.47-37ى7591:سةو،ا.عدد،تهتالمنرية،الاريخةبا!لةأم!ا

ا،ح-سعدا!اف!ه-

.67"اانجيفاء،اكدارالاندد-،ليالمربيالوجوداتثارهأساة-

8591()!.إطهاجداصاركلي-

و!.الرباط:بالعدوت!-المعامرالفكراعلامء-

جزءين.لي7191،،بالرباطالايخةمطبة

هـ/5"؟ا(999)تح!-برتخأفىالجنابي-

.ا70؟عددط:ببءء.طمخص.ايارواليلم،الزحارالجر-

عددمحىدتلىسه-

0891(.الاردن،)عمان1516هـ1474)الكاثولكىت،المنك!تعهدليالانددلملميالقرىايمير-

انر،المدداثامن،ابخلد،الاردنعصان،،انفيفليبالملكعهـدفيالاندلرلملميالقرلىالجز-

،84-0-71-.0ا819

،عماندراصاث،بمجلةضالكاروا"،عاملنرناطةرلارتاباذاطوسع!-مضاةصوصمفا،-1ضاس-"اهلث-

.201-87ص--28391،اسددا،ا!ابهااجملدالاردز،

مقال1621(،-1)89،اثاكفلبالملكعهدليايبرلاحزقئضهخارتاد،سصك!-انركليا""تهجيز-

124ا،أسددا)،نأانجلدا،ردذ،1عمان،دراصا!،بجله - 111 o 8391L.

.162(ا-وا)89انلثفلبعهدنياجاجةشاائديهاصلصةا:صأةختبنيةمرر!يو-

صفحة.35رهـلأا،تر--،اهربيهةأطدارصاتاساشااسالراالمؤتمراامفدءنجث

)641)/ا50)بحد.)تتا--أحمداطجركي-

879).كبيخاء،!دا!ث-رزوو.حنبال!!ش.المومعلالدفى،ظص-

.ج87عددبالرصاطع.صغص()ترجمةبامدابهاطصحاهدير-والانجإ،اصزا-

محصدحجي-

جمزآن.7801،-7791بألرياطالمفربدارالعد!،عهدفيالفكغاطركة-

وابس.والملميالدييودورهاالدلائةأإويةا-

كالإا./13844بالرططا،ده1المطبة

ابراهرحركات-
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691.وفاممرالألث،اطق،المدددعوةبمجلنبمقالرقراق،ا!جمهوربةع!أخبار-

،91كا9مارس4،الع!داطق،د:وأبمجلةمقال،احماعيلىمولاى!دفيالجرأيرعائةالن-

.912-126ء-

3.791مارس،واالةاباس،المدد،الحقدعوةبمحلةمقالالهجرى،عرالحادىاترذافياجحريةاالمقاومة-

.118-اراء-

أصدحرمد-

0891.بروت،الاندتنيالعربنحة-

وهـ91()ت.مححدفىدا-

.9791-9391إضباطتطرانأجزاء،8،تطوانتاريخ-

1358/9391()تعل!-محمدديه-

"70.عددبالرططحخ.نحطوطالرياط،وصلحاءعلماءيراجمبرح،الانجاطمجال!-

صهامراحدجددنرن-

48.-ورص81"ا،،الرابعالمددمدد!لد،،أوراقبمجلةمقا-((الاندتانيامم!!لريةاغبائاا"اضقر!-

محصدرز؟:-

.اكاأ-121ص،8691!ويوزالةر،4اسدداالماهل،بمحلةمقا-اصرت"،اباطنربا،ندا!ية1أجة)،انجا.-

)5391(برلما373)تأحمداضهو!-

أجمزاه.318،04عدد،تطوانعم.نحطوط،تطاوينانجارفيالروايةعمدة-

.خ.بل!جمرز-

اليفاءالداررز:،لبرونانالانجليزلهةعنترجمة55"ا،عامحىالمف!يئالانجي!دةتالعلاقتاربخ-

ا،").

خر:ت()شمصصفىجماثزمى-

801.وتوف-،)حمهحتون!فيالاندلونعنبكوث-

اتادراعدزمات-

.7891اجيضاءاااورااالاحر،ابنالولدأبو-

5501/1645()تاسز2اعدالزكاذ-

ج.66عددبالرساطع.ح.مخطوط.!مارةجمالابوازلهنعبوضتفياانحارقيالجواهر-

ا(8و9124/3)تاضا-اابوالزكاذ-

د.6ر8ر3بالرلاطع.ء.نحطو!والمزب،المئ!قدرلعن،الصربالرجمان-

كركليكاردياك-

7601،!ويخو/كويوز6،العددتونر،المف!مة،انريميةباجملةمفاثبأ!ككا،المورمح!-قفه-

.011-5"ء

ا(؟نب8؟7؟ا/)تعمداممانوثا-

8591الياء،الدار،الحدثالجاعةاداراصانب،اابعةا،حدثا،مديماإيهوعاأمني-

.3791ألياء،ا!اربااسريةاالمضبةالرجمال.دراجممفيال!ل،جمواهر-
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1345/2691(ايماقى)ت-ا

13/هـاعامبفاسالحجريةالمطبة،بفاسوالصلحاءالعلماءمناتجربمنالأيهاس،ومحاددة،الانفاس!لوز-

أحزاء.وني559)،

ووا(5)تهاضمبنالبهنرعداممنالقا-

ك.1271علىدبالرلاطع.خ.نحطوطفاس،أهلبوتفيالآسزهر-

دـ/7؟؟ا(640)تمحمدالكرا!-

138.691/ورالرلاط،الففائل.منوطاسليفماالمأثل،عروسة-

15(71بعد)تمارمولكرنجال-

الاولالجزءا!قا،-

وا.4014/84الرلاط،نججلون،أحمدايوفيؤ،أحمدالاخضر،محصدزيخبر،محمدحجي،مححدأفرليةاعنترجه

حاك.كل-

491.،وواصر.6191الةا!ادس،االعدد،تطوانبمحلةمقاتفرنا،الىالمزبباجفاتإانحاراتا-

بلقاصهلمضا!-

.1344رتللا،اصيحةااطراتنحطوطصلا،مديخةيوتات-

مجهوث-

.3491باصباط!صلا-رجصث؟ايكمدارية،العديةالدولةتارتم-

مجهو--

.ك027عددبالرباطث.ت.نحطوطممدكه،رمائل-

مجهوث-

طهوتد،مجموعضنك،1177عددباض،طع!.مخصوطنمر،فيملوكانجارفياالمر،نجذة-

ابافق.ااضريدابتحقيئ04"اسةاسراثبا

مجهوث-

د.9514عددبالر!اطع.ح.،صو:،العدوتينبكارةثؤونفيبهاثق-

891(و)تنونجقأحمداطدش-

اسددااضابعة،النةالجزافىسة،الاعالةبمجلةضالذاث،صوا!نبراالا!مدولوصقفنددالابلادايهار-

188.-176ء-701،واكوبرضر27،

.تأرتدونبألجزائر،اجعثاطبةوابافا،الجزائربينابلاثمائةحرب-

عصدمرى--

.جزآن8691الىباص،ا637الى9154منوبادك!فاس-

محمد-امزكي

.36-7ء،ا839توتتونر،فيالاندلنعنبكوثكابضش،ا،ندا-!اصيةب!-افانوا-

عا-مفهر-

.4791اتاهز،ااعمدية،اخةاانصارمصبةوعها،،فرناوالبرتفالباصايخاايتقمح!-

أحمدصيات-
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ر،"ا.تطران،العر!ةمناثتةالاصانةالكلطتسبم-

4،8/1431()تمحمد-المورى

.66712عددبالللاط.ح.خنحطوطابؤرلى،يرنابم-

عمدابوذ-

ناير/دبخبر6،الة؟ا،و14ئىعدد،الحلسدابحثبمجلةمقالبالمنرب،الاندقيالموصيقىتاريخ-

.177-147صر،9691

19.-74صر،6791نأ!ر،15النةر،العدداطق،دعوةبمجلةمقال،العدىالمضبنينعريهظاهرة-

ال!يى،المفربالارغالاولاعؤتمرأعمالض!حنالحدئة،العصوربدايةرالر!المنربتطورمنملاع-

.113-7691،2:75تو--،،وحضارته

ص-،13الحدد؟،الة،العلميالجثكلجلةا-مقا،والحديثالرجصالمفربفيالدياناتأصردناثة-

16(و2-4101/او.)تأحمدالمفركي-

5الرباطعاض،انجأرفياليياض،ازهار- /9791& 789i.أحزاء

بروتعا!-،احا-لر،الحطبابنالدولانون!هاوذكر،الرطبالاندل!من،الطبنفج-

هـأحزاء.6891،

-منسص-ح!-

)ضقبق(.يهابرولىاضصاسىاوطنهعلغبصاحكاءبياذفيالجاجراضى-

.191-912ص)،-ااسددانا،5،5791المجلدبمدريد،الا!ةالدراصاتممهدبمجلةمقال

7201/662()تمحمدياؤ-

ضى-،4هـ24عددبالرلاطح.ء.نحطرط،الملمينبينايفروفيألمفطيين،وكفا!ةالمقرر!نمجة-

ظ.312-و71ورمةث،.

/7918(واوا)أحمدالاصركي-

أجزاء.9كا!91،-91و4الصاء،الداراخانب،االجمةاالاتص،المنربدوللانجارالاصقما،-

يلىاصاغا-

27،أعددا4،اصةااجرانرية،الاصالةتججلةمقاليخة،اممس3هـوا.رروممة769ىامكهلاضةسىءز-

؟7).-116ى-791،سمثس/1!تبرس

/1817(9312بعد)ت.اصلاماعد-محصداضيفا-

!ا.86افىلاصاصاص!،اأحمدخقيئ،الضيفتارغ-

اغادر.اعداسافيةا-

.هـ291ة،ا!ملىالهبرى،الماشرالقرنخلالواحوازهابعثفاونوالفك!يةوالاجماجمةابصةةالجا-

ا-ا-عاء-

ممجلةمقات؟إنمكاءهرآةمجردمحاكاثأءسقرصهااخلاتهاشاخلا-فيساأ،ندا-1فياخعراكا-ها-

802.-918ص-7391،ثس/امحوبر،27المددهـ،اصةاانجنمائرية،الاعالة

اشحما-عداشح!عدالىحيمجد-
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الظفي،الحصرفيالرعةالاعندرتعكمةوئائقخلالمنمصرني)المورعيون(الاندليونالمهاجرون-

914.-14رصر8491،النةامد،الحددتون!،النقانصة،اطصازبمجلةنصال

1121/9017(بمد.)تيضىبنأحمدالصائى-

.7032عددبالرصاطح.خ.نحطوط)جمع،م!سبولا!

1238/1822()ت.اللطانلجانالحلوند-

.1347/2891،بناسالجد!دزالمبعةالجد،ابنالناسآليأيهرا!د،اولىكا!ة-

01/8701("هبعد)ت.البهرعدعلوات-

ك.455عددبالر،طع.خ.نحطوط،القلوبأعمالفيالموب،صراج-

اللهعدمحمدعان-

629)،ابريا-2راصةا2،اسددااطق،دعوزبمجلةمقال؟الانداتارتالجامعاتتهحا-لماذا-

.4ا-93ء-

اطماةالاولىلولىاخزواوامامملصاوآخرالاندا-سقوطمنالا!لا!اصالماوباقياغطنطييةا"موقف-

.اوا-101ء-،7591ضتر/اكوبر،27اسددا4،اصةا،الجزائريةالاصالةممجلةمقالعمرما"الا!لامر

كا!).6اتاهرة،ااصة،اثااطبةاالمم!ش،العربوتأرغالاندل!،نهاية-

الحيدعدمحمدجند-

8291.انقاهرةالاندل!،فيايطيمتارغ-

1778(-19))/77)تالمهدكيبرتأحمداضزاثا-

.0891لبروتالى،احمابملىخيؤوالجهاد،المهادنةفيالاتجماد،تجة-

8017(-9111/7017)!ا،هاب1عد!-محصداخالتا-

591؟صةبال!راث-صبتومد11،.ر92عددبالرلاطح.ح.مخطوطالاصر،اتكفيالوزو،رحلة-

اقيلت.اغركدابتحيق

ه/!6916(9011)تالمهدلىعمدالفاند-

.1313/6918،بفاسالحجريةالمطبمةوالاع،الجزولىذكرفيالال!ع،قع-

(1642ا/0و2)ت.الىمحمدالظسند-

ا!اصن.ايىالثيئأنجارمنا!امن،مراز-

ا./609وا34صفيشهاحصامصبعه

.6901/8591(عدا.حص-)!-.ا.ف-ى

فيأطمحصر!حجريةصحةىفاكمجصرث،ض!-41"ر)عددباشبا!.ء.نحصو!الصفرى،ظسيوظت-

.تارتدوذصفحةوا

ك.326رتاباشباطث.ء.نحصرطابحذوب.وشجها!امنايىالجبفير،القلوبابئج-

7)(/91اوا))!المهايمدامفا-حي-

:تا-تجرنحصوصا-عر.اطادىالقرنأهلمنكر،بمنالاعلام-

)ك080:نسلاسلا!ثء.مسا270-1201عاء-)1(

رر6و7رقمداسداصء.ء.ل!0011-0501عاء-)2(
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ضكرى!وسمفرحات-

8291.الآحمر،ليروت،بخيظلليكرناطة-

حنالفكيكي-

9185(-)7914بمللةالامادالوجودومثكلتلية-

8491.بالرلاطالآدابكليمابمكتهعفوطةمورة،قيرجامحيةرسألةجزآن،

1622(/3101)تالضفىعدالفتالي-

6491.،تطوان،بهرنعدتحتيئال!يا،الملوكأنجارلطالصظ،ناهل-

جاكلنفورنال-

؟بمةمقال،1625(-)0154أرجرنبخطقةالمو!سيكهابخحوعةلدبنالطسوممارسةالمررسكيةالصدية-

..-506؟ص979dوريوز6،النة16،/15الحددانترن!،المنر!ة،اياكه

1773(/1187)تمحمداغادرىا-

عثر.وانفةاطادةالمأئةاعمانأنجارهنوالعبر،المواعظومفادالدرر،التاط-

.8391بيروتالقا-حمي،الحلوىهاضمتحقيق

8291.-7791،الرباط،التوفيقوأحمدحجي،ددتحقيقواثالط،كرالحاديالقرنلأهلانلط،لر%-

1486(اهـنبهـ/)تعلىالقلصادى-

القلمادى،رحلة-

7891.تونر،،الأجفانابومحمدوتحهيقدراسة

3016(/1201)تعمدالغصار

القمارفهرب!-

073؟.رممبالرباطخ.خنحطوط،

محمدثتيلو-

088،.ثطوانبابأفا،الموريكوسمحنة-

الحنالاثح-

القمين:لصمراطق،دعوهبمجلةمقالبالمنرب،الأندليةالجايةممة«-

81.-74ص21،0891&النةة3المددقسدر:ا!ؤلالقم

51-55.عى4،الحددفيصدر:اصاراالتم

4891(/1367)تاللامعدبنمحمداصالعا-

عمرو.ابنتايخةالىالمهر،سوق-

3891.-1357،بالرباطالاتصادبةالمطبعة

الضبن.عبدالدسالم-

الأندل!.ليو6،رهمالملمينتارغ-

.8191ييروت،

1655(/6601بعد)تالرحمانمبدالعدى-
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الوبرانلارغ-
64911ياس،ألثرميةالأعبةالمطبحة

1652(/6201)تعىال!كاق-

ال!فى،برية

.ج1601رممبالرلاط.عخ.نحطوط

الددنناعرالميدوفي-

بالجزائر.الأندلىأرقاف-

صفحة.8391،02،تونىالمورسكةللدراطتالثافيالحالمىالموممرالمقدمجمصت

.124-111صن،8191،الرابعالحددهدد،أو،دي،بمجلةضالبالجزائر،الاندقيالجاية-

اللهعبد،لوكى

.9791-9913الردارو،،الهنحنباطلارغ-

الوص(لننيناىسبكو-

)تحبق(.ممرنالحة!!ةولاث!-

ا،"ا.-08؟ابمدرررالاسلايةالدرطتمحهدموات

اللطف.عدالثا!لي-

8291.البيضاءالدارالعاثة،اطركة-

1556(/639)تال!عدافبطى-

بالرلاطح.خ.نحطوطا!مة،الملةلياليهرمنأوض.ماعلواطاعةالعاهةتظليالة،احفة-

.7036jعدد

نرجيريم9-

مقالالنازى)،الهادىعدالحكرىطاربنالانجليزكةعنتربهعر،الابعالقرنقالمغالىلةوقراصته-،المفرب

36.-13ص16،97941النة03،/92،العددانالعلس،ابحثبمجلة

0155(/579بحد)تددبنالحنالوزان-

,Wشاوعسن-

.ج!إن8201،-0891الرباطالأخضر،وددحجى،محمدالفزجةعنتربه

8015(/)149احمدالرلركي-

5191.ييروتوالمكللي،،الاندلىا!قطأهلكاوىعنالممر-،والجاهعالمعرلي،الميار-

جزط.12
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الأبخية:باللغة-ب

)0501(Abbou-

"5391,Casablanca-"ولم!"صا"*+-.+صا،

Actes du11 xymposium International du .C .I .E .M sur: Religion, Identite at sources-

8491.,Documentairessur les morisques Andalous, 2 tomes, Tunis

remiers"2:!*ي!ولول55ا*ول++!".!ا*ا table rondo du .C .I .E M5!ء"م!+ا-
.8691.Tunis

(.Arid(R-

Is lumibre des travaux r6cents" in Revue5هـ morisques on EspagneهـاLes Etudessur"-
922-225.,6791.ppمه8!ا،عء.صا*!ا

7391.,Paris-01+.04.+ملا w tamps!،طا.!*--

015(Aznar Cardona-

.christen-!ولما*ء*..مmsء.لأ++"+los morlacosم!!ي!مص!،هارمه+-
.CatoAcotorcero deeds nombre, Huesca, ,1612 2 partiesهم*ااهdonه!ه8+صا+0لأء

Bauer Landauer, Ignacio-

Blbllotsce.كههي Hlap.no- Mar-
.Madrid .D .d 6 vols5055".!ولاه ! 8 do ml archivo. Rslecl6n

)!.(Bennasser-

.9791Parisا*،م!هاه*.-!I'Inqulsltlon Espagnol XV-

.8291,Paris!.ءيمم!م'd or5ما+،اun-
7591,Paris+3ءط!ما auXIXل!du!+،!5!!+51،+،ك Attitudeo at01"ه+!-

1!.(Bennassar-
Amalric).!ا (J..).P. Perez ).J( at Temime-

.7691,Paris!**-لا!اته،صاللا!،،ي!ول.اء+-

(.BenslimaneHassar U-

9791.,Rabat.4!+!مه!اnelsons،"ما-وومهEtude Archits8،مه-

015(Brahimi-

*07119 regences turques auهـاquelques jugements cur lee maures andalous dens-
914.-135.Madrid,,7391 pp,اandelous * tunb!70153+عهsibcle, in Etudes

-Braudelا).!

Conflits"طه++" et refus do civilisation, Espaanols et morisques au XVI sibcle in-

.041-793..E..S,.C,4791 pp
ne, ,2891 pp"ا!us du Nord do 29491 0 +1677 In Revue01!مي80الث!"ءا-

233-184،هـ.428-351
9791.2.tomes.4 edition. Parisما-م!-،،1!ي!ا"ه5ص.حه++3ول"ص

-(.Brown(K-
,Fascا*.ا.in.H .T Vol0018-0001؟An Urban View of moroccan "History, sale-

601-5..unique,,7191 pp

( .Brunot.(L-

.2191Paris4+ا5-،!ه!04+صمماءمهLa 2- dens 015 traditions it Industries-

piroterie saletine, in Bulletin de 'I Enselonernsnt public duا!Apercu historique sur-

2391.Maroc, °n ,47-46 FAvrier- Mars

0291.,Parisم!ة-8!!ه.!deو*!!vocebuleireم!Notes Iexlcologlques our-

)105Cabanelas Rodriguez-

Proyecto de Alianza entre los sultines de Murruecos y Turqula contra Felipe"11 in-

E.ء75-57،055579171. .A..H tomeول.
.Cartesdel Sultan de Murruecoe Ahmed EI- Mansur a Felipe011 in Al Andalue. XXIII-

91,5891و.7 pp

-حأها،1لا.)

'I Epoque des sultans saadiens 0، inهـAmbassades at missions marocaines aux pays- bas-

67-5.,2-1.,6391 pp.ع8ء!,H..T Vol. IV

9491.,uProt!ctornt. Paris.هاءdo Rabatما-طيي
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(.Cantineau(J

-CX,Jan4!ح!صاالLettre du Mouth 'd oran aux musulmans 'd Andalousle in-

.-171.vier,Mora, ,2791 pp

(Castries (H. de

,monde.,15 Wrier4"هااتle Maroc 'd eutrefois, lee corsalree do Sold, in Revue-

3091ء0541،

5391-5091.Paris!ه+!.Sources inedites de 'I Histoire du Maroc, 1 ere-

Cardaillac).طا

7791..(0164-2914Paris)-"صا!م!اMorisques at Chrstiens, un Affront-

,Tunleb. Madridط.+!"*!5*!ا"ولMorisques on Provence, in Etudes our-

301-98.,7391.pp

0791.,theseinAdite, Montpellier,مى-on lanpما-"صاالع!ول!
Cardaillac).ولا ).L( at Ravillard

.Bibliographiede la Marginalit8, in Imprivus, Montpellier, ,8191 03 p-

[.J)5مولة!Caro

7691.5.de Granada.Madrid+ا-Lee morlecos del-
.(.Carrasco).R( at Gonzales (A

36-35,8 Iles do Is m6ditsrren6e in .R .H ,.M tunis, no!اProbibme morisque densهـا-

07-930558491,DBcembre

(051Chack

.3191Mars1هـم.mondes*4لأهn Revue des5ح.؟Du Ghaffault at lee corsaires du Mar-

Cheunuاء.)

Minoritdsatأ4لا. conjonctures,'( expulsion des morisques an 1 ,906 IN Revue Hbt0 r-
5هـ0أ.89- pهـ91أ0ح*حكر507*1ء

Chenier IL. del

5,de Maroc, tome،11 Paris0151ماما e maures et histolre de+ولء51!4"ه،ول".صا.-
.1787

(.Coindreau(R

.4891Paris!ءي!53ءodط+.-

598,91842,1,Madrid55!.ولdo08.ه!وله،ولpars!+51ا cclon do documentsح-
.XCV,CVI, CXIIاس!"ا*,LXXIX،ءا,vols: XXXI, XXXV, XLIII

(.Colin(G-
1631,roi 'd Espagne onهـاcasba do Rabat at9هـا morisques doهـاProjet de Trait6. entre-

25-17..IN.H .T XLII,,5591 pp
7891.,Cuencaءطه"ه*هn6lا+اqu55!!اColoqulo Internedonel-

(.Cour(A
4091.des dynasties des chbrlfe Cu Maroc ,)0183-9015( Parisال!+8ء801؟+-مه-

Coustd).لا

.3191Said, Re bet01*ألأا+اكلها"!يول grandee-

(05)Den

9164.050 Paris5هااي++at.ا+اااماهdeول6ولول

(.Dedieu(J. P

lee inquisiteurs de TolBde at Is visits du district. La ssdentarisation 'd un Tribunal-

0155-13,0163ء5ء..256-235 in .M .C .V ,7791 NO

.171-143.de'I Inquisition de Tolbde, in .M .C .V NO,14,7891 pp9أأه causes de!ا-

Descola(ل.)

9791.Paris!ي!8طيي.3م!ا0!م!ءءم-

Dominguez"ا.) Ortiz

Una Republica Andaluza En El Norte do Africa, in Histolre ,18 Madrid, 1 bre annbe, NO-

5!4فى75.007691,4!2.

.85-55,1.pp.8ح!!.FelipeIV y155 moriecos, in .M .E.A .H Granada, ,9591 VIII-

(.A.)et Vincent (B)ء؟Dominguez Ort
07891,Madrid*!".5!1.+ء*+odءهملا5لأdo loo 11 oا*،ءااا+-

(.Dufourcq(CH. E

8691.,Paris+3*ااااء at XIVاالاMaghreb au6!-ما at1هم،-
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(Mاثلع-.8+)!ه
,leسههروه.ط!ي*01 In Eها"إ!وللاهالا*3ماه+Morisco.55 & ous-

Madrid,,7391..هـهـأء016 p،-.*

Recherchesولمطهم!امه nlcentes our "! 6migretions des moriscos on Tunis-
0707111-05598ء.147-913 NOكر..tuns،-.

.in.N.H M8،711*هاهاءendelous an Tunisia mu debut duلا.3"ولNouveaux documents-

801-97.,0891,18-17,sInut.pp
7691.,tunasسمه!-!مممىمه،ولءاك!هءاء

1.()A05هاBen All (M). et،ه(.+ثع.18M)-
7591.,tunicء!ءاdo3مه!مconcernant+ول"ه.م!أا+51!ولBIbl-

rnandezماva).ل( N-م!

rnachos!4+ه an51هاelos. El caso dماnto entre Morisco* 7 cristianos vولenfrentem-!
592-926..Paris,,8391 pp!مهمم!كيع!ءInلهه!.

9791..(515,a!4 joz86011-ها-مهممالأ!ا!ص!8أ
7016.,cuenca7 los morfscos de Hornachos on E 4 remadura4ااحlo 5 5 e Elطثاnا-ل

236-213.:28491,,C..I .E,.M Juinع5"++يىول!يله!ud9018.ه In

-Fournel-كثمولأم+ال.ا

ragosse .)0162-0164( Universitd Paul!مmorlsques sragonais at 'I Inquisition de-ما.
0891.0111ry, Montpellier7هول

(071Garcia Arenal-

Los Andalusles En El E61rclto Seidl : un Intento do Golpe do Estado contre AHMEO-
202-916.revistuAl- Quantara, Vol. ,V Fasc.1 y,2 Madrid, ,8491 pp!اAL-Mansur, in

7591.,Madrid.!مثممo-ط

5 moriscos del cameo 04 caltrava despu8s do ,0161 Segun AIgunos Procesoaما-
691-173.Tunis,,7891 pp،5ساول.ماول*ss, In5اولInqulsit

،(.GarciaCArcel (R-

(1638-1478,Barcelona)7!ول!لle. El Tribunal!**مم!-م!ما*!لامه
7891.

15,XVI. La Inquisiclon en valencia,)9016-0153(Barcelona!51ه؟Herejla7 socieded En-
0891.

(.C)7!م-Garcia Figueras ).T( at Rodriguez Joulia saint-

7391..Madrid**ماول8.ا&*historlaهملهDates-صا.

(.GilGrimau (R-

Documentacion+طه!لأ sobre moriscos an relacion con Marruecos, in Actes du " s-
:0935-9341.du.C .I .E ,M tunis,,8491 ppص!سما

ccisidad.ما de Unos Estudios sobre los moriscos on Marruecos. in Etude stir-"
258-251.5.Fesc.3 Tunis,,8391!طمصمامpp

-لاثح500010805؟5ث!1.)
5،5 espanole deلأط!طHuelles Andalusia on El Vestir msrroqul, in Ouedenos de-

901-67..Tetuan,Diciembre,,7791 num;,16 pp
01..Sه!**D،*&"4ت+!ها-ءةولف!ول

Presencia de155 moriecos an Tetuan y xauen, in 0.،60 du " symposium international-
374-1,38:1849.1du .C .I .E .M tun1 e

Guadalaiaru 7 Javier, Marcos-
ول!لأمصءمها.مم!مه!هه،وللهم!do7..60!ول.ط

!ممههـامس!ول**لأس!مم"مهولهي،ل!لأ5*صممه+،*ول,
51+55ء!+ه.1614-

05(0400.)Freyول-
5 per la socieded do511612اهج,,valladoiid"!ا!مهءلms * Historli،!-

289.1Madrid!.يثا51ها11+هاء55"هم

(.Harvey(L. P-

51The morisco who was Muley Zeidun' s spanish Interpreter : Ahmed Ben Qasim Ibn-

79-67..Andalusi,in .M .E .A,.H VIII, ,9591 ppوله.م"ا"Qasim al- shaihah alا"+م"

[.lperinDonghl (T-!ي+

Les morbaues du Rovaume do Valence, Recouvrement at civilisation, in Anneles-

E.2،ءه..182-154 .S ,.C ,5691 NO
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H !+5 illo ).v( -Cerdaillscا
chezم!pagneلا!7*ططءماه,in."ول.،. lee nouveaux chrAtiens onم!ء!07!ه780ههول-

*360هـلىءDbcsmbrs,4ء،+لا,136-115.0558491

()05Hurtado " Mendoza

--5مه!سهه!كم+لأ-!!تمهمم*3"!،اه!+.4
.4691,Madrid.ملى!لمملماكصه

[.Kaman(H
6691.Parisيلالهن01هم.؟doكلهملا-

(.peyre(Hها
9591.,Paris!سمه-م!!مءا.ول!ث

ماtham)05.ل(

Lesأ.512-1 Andelous an Afrique du Nord in 1.E leyden, ,0691 1 : J-

)".(belما

XVIIe at XVIII sidclee, in7*اء!اLe Maroc dons 801 relations des voyageurs anglais eu-

492-926.055.H.,92910،.*14 tr

(.Lopez-Baralt (L

.chroniquede Is destruction 'd un monde-
77-43..LaIittOrature Aljamiado- morisque. in .R .H .M tunis, NO,18-17 janvier,0891 pp

1!.(Loueias
de 'I Islam dens les dvBches de Cuenca at Sieuenza aux We el8هـمءهـ،!La Pratique-

.131-1155.cles, in .H .T vol. VI,,6591pp8أXVIIe

015(Lourido
on de Is piraterfa marroqul on guerra del Corso por el Sultan Sidi MuhamaجTranaformac-

96-93.,2-1.ppهـ!8،ح,b.Abdellah (entre17477,)1768 in .H .T,9691 Vol. X

Marmol Carvajal Ouis del

1667.4 ue, traduction .P 'd ablancourt, tome،11يم"ءطsiraP-
4691.,los5*++ del rolno do Granada, Madridمهdel robolon y Gaatlgoا"ولول+-

015(Mauran
43-36..Republiquede Pirates, in Arch. ber. vol011 ,7791 ppهـ+لا-

:Mission scientifioue du Maroc

1891.Paris"ول.ولاbot atءاdu Maroc, tome!ا!ا.atملث

Mondeظ).ل(

7391.،5.Collection (Que sais- ie)? °N,7901 Parisههط،،ءمي".كه،مه
8391.,Paris،.!5ه!ء!atصي!+

!ي).لا
1757.,plraterle,2 vol. Paris!مrbaresques qul exercent،ولكاول.4،ع-

(.Mouette(G
683.1Paris?ولهكمdo Fez at do!+350155ملأا neا47ء6؟do+،ه"*

1883,Archy, Paris4!ولطالأconqus. .ts5*"ولمما*-

Penella(ل.) Rome

071915,these inedite, Bercelone1551ول5"مه"وله + Emigredos+هط8طك!55.مم-
8، )CH. Iءه

4491..(9916-1677,Rabat)لا!م!ا!ء!ءماLee captlfe Frencale du Maroc-

Pelorsanال.ول.)
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173..........................القلوباكتهاخ

277...........................السائلارشاد

028284،،701...................الانجليل

000000009ء00000000000......النبوكةالأنوار

13.................................انرينيا

612.............................الابنصا

000000000000000000000000009ال!لكبدائع

903......أ...................النرىكفكداية

916................السحد!ةالدولةتاريخ ill

173.....................الأمينالرئىتب!رة

.................2السمعيةالدحلاتتخرممج
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082،182،284....................التوراة

.............................66-الرضىجنه

000000000011.-...............ا!ارةالجواهر

274..........................الأزهارحدتة

692...........................الموضيةالحلل

12...............-............الحجالدرة

12...........................الناشردوحة

41..........................السنيةالذضرة

000000000000000000000000005الشهابرحلة

13،027......................الون!رحلة

11.....000000000000000000000عسعديةرسائل

028.......................زكوطزيمرسالة

275..........................المكنونالرض

742..........................االجيوبريحانة

.............................2الوردلماض

277..........................الرسائللايفة

903...........................خليلمختصر

............................2اهماصنهراة

..2..........................الإصداعممتع

00000000000000000000000000011الصفاناهل

..........................283الطيبمغني

0000000000000000000000015247،الد!ناصر

0000000000009133،العصرنجذة ، 132 146c

273..........................الاجهادنيجة

000000000000000000000000000011الحادىنزهة

............................2الطبنفح

2.............................المثافينسر

..البخارىصحيح

..انقشرهنصفوة

..الاحوذىعارضة

..الأسفارعجائب

...المساءللمم!ت

......المنافعالزو

......................132

......................211

000000000000000000،9927
171..................................لترآنا

84.......................اللامعةالثمهب

727...........................الربسهور

...........................2افريغياوصف

277................السيارةتعديلفياليسارة

الأهاكن.فهرس:خامسا

118.................................اراغون

212،212............................ارلمدأ

1،002،221؟631،8..............ازمور

224.................................اكادور

256................................الكنت

0000000000000000000000000000000005اهريكا

222،926........................امستردام

ا؟3................................اندراش

615...................................انفا

221.........................)جزر(الاصور

214،314،615....................اصيلا

4................................اغمات

212،221..........................اسلندا

013،158....................سفيا 156c

52،312...........................أشيلية

222.................................اورأنج

131..................................اولونة

00000000000000000000000009،155بادس 45c

601.................................بالهلى

تكررالتىالكلماتذكرعنأكضافانحرضصف"-

كرناطة،الأندلى،:شلالدراتهذ.فيباسترار

....مراكشفاس،،المضب
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32...............................الباسك

83156،..............................بجاية

155..................................برجه

156برضيد.................................

381................................برعلانيا

.-............،33،08118 83، 82L

615..................................بليق

124................................البندتية

2كاو.................................بغداد

0000000000000000000000000000009،515بسطة

00000000000000000000000000000000تالبرا

155...................................بولة

702.......................)مولاى(بوسلهام

224...................................بيزة

202..................................تادلا

176...............................نتالودتا

802................................تامسنا

266..............................نسبفتتا

او3..............................1.....ترته

ا؟00000000000000000000000000000.5ء...ألزوطا

141،17ا2،"...تطوان 15c،كاا1،5وبن،

،2؟2،2؟112،122،0،ال!187،9

؟5.................................253

21،155".........................نتلمسا

286.............................تلاجدوت

413تسبنور.................................

01،912132،155،............9،تونس

321،242.........................يدةلجدا

ا؟1،3را485،ار.................ثرلجزاا

00000000000000000000009155،الخضراءالجز!ة

224..................................جنوة

515..................................دانية

00011،417091،191،49dالرباط 391c

،91،891،9941302/ءت91،691؟

404220.3 802c 702c

0000000000000000000000000000000009الرميلة

ا؟973،......................+؟خ*يز.....رندة

926......................*.........لرلردام

42.............ة...................ل!مة

...........................017الزتون!ثاض

324...................)حي(الأندلسطف

134.................................زغوان

156...................................ن!الة

216كاا،.........................)جبل(طارق

؟؟2...............................طرابلع!

254.......................)حي(الطرنكات

615..................................طربنة

--......................4 26c،501ر

9c،،602.202،550013،123.طنجة
،702802

................................92الكدان

23...............................كطالونيا

................................247كاليسيا

213،221...................)جزر(الكنارى

...............................92الكنيف

222..........................302،لاهاى

61..................................لترأن

..................................124لندن

4515؟،.............................لوضة

..................................926ليدن

273..................................لوخة

224................................ليفورن

156.................................مان!نة

182،266و؟000000000000934L،1،مالمه
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515مزليل..................................

123...........................البهبيرالمرسى

155.................................مرضانة

.................................266هرصيه

0266إ............................54المربة

..................................43المزمة

...............................4مكناس

..................................202ملوية

--.8.،137،136145c142c1911،؟

2رر102،802226c،،.....123المعمورة

8266،.......................العررالمضب

155(.........................موعبر)حصن

142،176،ا23...................ئ!الحرا

202،602......................-.؟..لضبا

1،915هـ54،214،3.............صةغسا

1،802ر9،01،41،421،6.......فرنسأ

212.................................لةفضا

615..................................بع!تا

24،134............................قاعن

0000000000000000000000000000000005القاهرة

515.................................مردوس

2...............................4مرطاجنة

692رر،92،32،.............26،مرطبة

615القلحة.................................

17،،11،14،13.....(الرباط)تصبةالقصبة

791c ، 691 ، 491 391c ، 191 ، C91

02،402702c،ر002،،891،991

،802241 024، 225c

34491،...........................لثألة

2؟12؟2،،37123،ر،000000000005سبتة

ر.............................3سجلمادة

031،.........................401صرمسطة

6...34c 17، ،.....12 X591،176،واc

02،ر،ا99،ا79،ا191،491،69

203 252c 226c

185،.........................184السودأن

173،177،178،917،103.......سوس

615.................................سوسة.

36ر،؟،.........................شاطة

92................................ضدونة

615................................ل!ضر

161...............................ضف!اون

..؟.......ة.......................ضقر

926.................................هافر

2ر0،......................112هورناتضوس

841802c2154214c4216926رهولندا

..................................3وبذة

212................................الوليدبعة

165..............وهران ، 136 912c 123c
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الدراصةموضوعاتنهرص:سادسا

......................................7مةمقلى

لمصادرا

000000000000000000000000000000000009لةندادرمصا.ا

000000000000000000000000000000000001بيةمغردرمصا.ب

أ3..................................نبةصباادرمصا.ج

41..................................فرنيهمصادر.د

صاتلدراا

16....................................مغربيهدراسات

17....................................اوربيةدراسات

22..............................البحثتصميم

2؟.......................-.......تارفيمدخل

2و.......................................عامةمميزات

28.......................16القرنقبلالعدوتينبينالحلامات

الأولالباب

المسيحيالمدتجا.الاندلسيون

الاولالفصل

الكاهيوليكيينالملكينعهدفيالاندلسيون

e52......................................غرناطةأ-ستو

لم..............................الكائوليكيبنالملكلبنسباصة2-

991495عامالبيازيناتفاضة-

06.......................................البئرأتثورة-

16................-.....:-..............اتفتيىعاكم-

63........................................صتفاهيةلاا-؟

6،...........................،...مأساكمأمامالاندليون4-

66..................................الأولىالمجموعة-أ

لم0000000000000005الثانيةالمجموعة-ب
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العافيالفصل

الثاقونليبالخامس!ثارلمحهدفيفيالمورسكيون

...............الخاص!شارلعهدفيالمورسكيون

................المورسكيينمنالخام!ىسارلموقف

...........................ببلنسيةالمسلمينوضعية

التعميد.....ة..............................

....................التفيشمحاكمأماممورسكيوبلنسي!ة

.............................والأتراكالمورسكيون

.........................بالأتراكالمورسكييناستغاهلة

..........................المسلحةالمورسكيةالمقاومة

.................الثافيفليبعهدفيالمورسكيون

..................الموريسكيالمشكلتجاهالثافي0فليب

...........................الكبرىالمورسكيةالثورة

.................................الثورةصدى

...............................ومراحلهاالمقاومة

..........................الاندماجورفضالمواجهة

.........المورسكيينلدىالدييةالحياةاعمدةوالفقهاءالمساجد

العالثالفصل

الثالثفليبعهدفيالمورسكيون

....................هورناتشوسمورسكيو-أ

...................والثريالطبيعيالمجال-

.................................المواجهة

..................-......بلنسيةمورسكيو-2

.........0000000000000000000003النفيمرار-و

..............................المفرل!الموفف

..78

..78

ه،-

أ)

و8

83

86

87

0098

0009

..29

..79

0001

.301

.401

112

112

114

أهـأ.

012

122
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...............................الزكيالمومف

............................المورسكيينمولف

..................................تقاللاا-4

............................المغربالىالانتقال

............................الجزاثرالىالانتقال

............................تونىالىالاتقال

............................فرنساالىالانتقال

المان!الباب

المنربالىالأندلسيةالهجرات

الأولالفصل

الوطاصيالعهدفيالمنربالىالأندلسيةالهجرة

.........والاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالمغربأوضاع-أ

...........................؟البقاءاوالهجرة-2

..............الحربدارمنالهجرةوجوب:الولريي

................................الأولىالفتوة

الثانبةالقوى

................................الهجرةتاكيد

................الوهرانيالمغراويجمعةابىبناحمدفتوى

و-الهجرة

................المغربالىالغرناطيالاهيرانعقال

...................الناسعامةمنأفوا!انت!قال

......................بمليلةالاندلسيةالجالية

.................الاحداثتجاهالاندلسيةالجالية

.....................بتطوانالاندلسيةالجالية

الثافيالفصل

الأولالسعديالمهدفيالمنربالىالأندلسبةالهجرة

................الغمحمدعهدفيالأندلسيةالجالية-أ

24

25

92

و2

31

32

6و

42

هـ4

48

هـ4

94

05

32

54

6؟

هـ3

06

64
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..........التجربةأمامالفالباللهعبد-2

........غرناطةثورةمنكالباللهعبدموقف

....................الأندلسيةالطائفة

..المعتصمالملكعبدعهدفيالأندلسيةالجالية-3

.................الفربالفضراأبو

.....................زرقونعمد

...............الدغاليفر!بنسعيد

........المنصورعهدفيالأندلسيةالجالية-4

................الكاهيةزرتونعمد

.................الغريالفضلابو

المؤمنعبدبنداودالأميربثورةالأندلسيينعلاتة

.....الدوليةالمنصورعلاماتفيالأندلسقضية

.....السودانفتحعمليةفيالأندلسيينمثاركة

..............بالأندلسيينالمنصوراهتمام

الثالثالفصرا

وتطوانرقراقأبببمصبالاندلسيةالجالية

...........رقراقابيبمصبالاندلسيةالجالية-

..........................الداخليةالصراعات-أ

......................والرباطالقصبةبينالصراع

...................والعيايثىالاندلسيبنبنالصراع

.....................بالدلانببنالاندلسببنعلاقة

...............................الثورةأسباب

........................ومراحلهالبحريالجهاد-2

...............................الاولىالمرحلة

..............................الثانيةالمرحلة

..............................الثالثةالمرحلة

.................رقراقاببمصبالبحريةالقوةاوج

...................................الممناء

أو5

391

391

591

302

502

021

021

2أ2

214

215

215
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216......................................السفنصنع

2أ8.....................................الفنطأمم

921......................................العملمجال

222..............................باورباالاندليينعلامة-و

223...................................السياجةالعلاقات

هـ22...ا...............................ااتجاريةالعلامات

225.....................الفصبةعلىألاستيلاءألاوربيينعاولات

225...................................الانجيزعاولات

922...................................الاصبانعاولات

22و....................والابانالهورناتثيينبينمحاهدةمرو،

244...................الميحيةالاندليةالعلاماتعن2خيرةكلمة

025...........................بتطوانالاندليةالجالية:.لايخا

512.............................الداخليةالصراعات10

255................................الجريالجهاد.2

258.............................اوربامعالعلامات.و

الثالثالباب

المغربية-الاندلسيةالحضارة

الأولالفصل

المساهمةميادين

266..................................ديالاايدان10

662......................................النلاحة

662......................................الصناعة

9،2............................والدبلرماسيالاداركطالميدان.2

0000000000000926..0000000000000000000العديالعهدفي

لم00000000000000000000000000000000052العلويالعهد.

7274..................................الحلميالميدانفي.3

742.................................التجريبيةالعلوم

لم2لم...................................البحتةالعلوم

000000000000000000000000000000000000000278التربة
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!*عا-

284....................................الدينىالجدال

؟28........................................اللغة

00000000000000000000000000000000000286الأولىالمرحلة

288...................................الثانيةالمرحلة

192................................الاجتماعيالميدانفي.4

192.........:...الاجتماعيةالحدمكميدانفي

192..............:..............اندليةاجتماعيةمظاهر

392.......................المنرباللباصفيالاندليةالآهيار

792.......................بالمنربالاندليةالموصقىاثأر

00000000000000000000000000000892والعمرانالفنميدانفي

الثانيالفصل

لاستقراراهراكز

وسلاالرباصل10

ه3...........................بالرباظالاندلسيةالبيوتات

ر60.............................بسلاألاندلسهالبيوتات

2.فاصى

00000000000000000000000000000000113بفاسالاندلشةالبيوتات

؟.مبصناصى

13-5..............................بمكناسالاندلسيةالبيوتات

3أ49.هراشر...........-..........................

3321.تصأوان.....................................

و22...............................بتطوانالاندلسيةالبيؤلات

324...................................ونشفثا.6

325......................................أسفيلم

326.تمة.........................................

ك!اييالل!تكل

الض،ا!ا
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